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Inicjatywa poświęcona badaniu skutków choroby nerek 
fundacji NKF-KDOQI™)
Inicjatywa poświęcona badaniu skutków choroby nerek przy 
Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej – National Kidney 
Foundation’s Kidney Disease Outcomes Quality Initiative  
(NKF-KDOQI™) zajmuje się opracowywaniem wytycznych praktyki 
klinicznej, mających ulepszyć stan zdrowia chorych. Informacje z 
niniejszej publikacji są oparte o te właśnie wytyczne. Wytyczne te 
nie mają na celu określenia poziomu opieki zdrowotnej, a raczej 
podanie informacji i pomoc lekarzowi lub osobom zapewniającym 
opiekę medyczną w podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia. Dostęp 
do tych wytycznych posiadają lekarze oraz przychodnie. Z pytaniami 
dotyczącymi tych wytycznych należy zwracać się do swojego lekarza 
albo pracowników placówek służby zdrowia.   

Stadia przewlekłej choroby nerek  (PCN)
W lutym 2002 r. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna – 
National Kidney Foundation (NKF) opublikowała zestaw wytycznych 
opieki klinicznej, poświęconych przewlekłej chorobie nerek. 
Pomagają lekarzowi prowadzącemu w ustaleniu stadium choroby 
nerek na podstawie objawów uszkodzenia nerek oraz wskaźnika 
filtracji kłębuszkowej (GFR), który jest miarą poziomu sprawności 
nerek. Twoja terapia bazuje na stadium choroby nerek. (patrz: 
poniższa tabela) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie stadium 
choroby nerek lub terapii, porozmawiaj ze swoim lekarzem.

NatioNal KidNey FouNdatioN2

*Wartość Twojego wskaźnika GFR informuje lekarza o sprawności 
Twoich nerek. W miarę postępu przewlekłej choroby nerek 
wartość wskaźnika GFR ulega zmniejszeniu.

Stadia choroby nerek

Stadium Opis Wskaźnik filtracji 
kłębuszkowej (GFR)*

1
Uszkodzenie nerek (np. białko 
w moczu) z prawidłowym 
wskaźnikiem GFR

90 lub więcej

2
Uszkodzenie nerek z 
niewielkim zmniejszeniem 
GFR

60 do 89

3 Umiarkowane zmniejszenie 
GFR 30 do 59

4 Poważne zmniejszenie GFR 15 do 29

5 Schyłkowa niewydolność 
nerek (mocznica) Mniej niż 15
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Czym są nerki i w jaki sposób pomagają w utrzymaniu 
dobrego stanu zdrowia? 

Nerki to dwa narządy o kształcie fasoli i wielkości w przybliżeniu 
pięści. Są zlokalizowane w pobliżu środkowej części pleców, tuż 
pod klatką piersiową. Nerki to system filtrujący. Każda nerka 
składa się z około jednego miliona maleńkich jednostek zwanych  
nefronami. Nerki filtrują w przybliżeniu 189 litrów krwi każdego 
dnia. Nerki wydalają około 
1,9 litra zbędnych produktów 
przemiany materii i nadmiaru 
płynów pod postacią moczu. 
Mocz przepływa przez dwa 
przewody (moczowody) do 
pęcherza moczowego. Tam 
mocz jest przechowywany 
do momentu udania się do 
ubikacji. Produkty przemiany 
materii pochodzą z trawienia 
spożywanych pokarmów i 
normalnej pracy mięśni. 

Oprócz usuwania zbędnych 
produktów przemiany materii i płynów z organizmu nerki 
wykonują poniższe ważne zadania: 

■ Regulują poziom wody w organizmie oraz innych substancji 
chemicznych we krwi takich, jak sód, potas, fosfor i wapń

■ Usuwają leki i toksyny wprowadzone do organizmu 

■ Uwalniają hormony do krwi, pomagając pracować 
organizmowi. 

Te hormony: 

1. Regulują ciśnienie krwi

2. Tworzą erytrocyty 

3. Utrzymują dobry stan kości. 

Prawidłowe nerki i drogi moczowe

Żyła główna 
dolna  

Prawa nerka  

Prawy 
moczowód 

Pęcherz 
moczowy  

Cewka 
moczowa  

Aorta 
brzuszna  

Lewa  
nerka  

Lewy 
moczowód  
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Czym jest przewlekła choroba nerek? 

Przewlekła choroba nerek oznacza uszkodzenie nerek przez takie 
stany, jak cukrzyca, nadciśnienie lub inne zaburzenia. Uszkodzone 
nerki nie są w stanie utrzymywać prawidłowego zdrowia przez 
wykonywania zadań opisanych na stronie 5. W razie pogorszenia 
choroby nerek, może dochodzić do gromadzenia się zbytecznych 
produktów przemiany materii we krwi i złego samopoczucia. 
Mogą wystąpić takie powikłania, jak nadciśnienie, niedokrwistość 
(za niska liczba erytrocytów, anemia), osłabienie kości, zły stan 
odżywienia i uszkodzenie nerwów. Ponadto choroba nerek 
zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń krwionośnych. 
Te problemy mogą rozwijać się powoli przez dłuższy czas. 
Wczesne wykrywanie i leczenie bardzo często może zapobiec 
pogorszeniu choroby nerek. W razie pogorszenia choroby nerek 
może dojść do niewydolności nerek, wymagającej dializ lub 
przeszczepu nerki w celu ocalenia życia. 
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Co wywołuje przewlekłą chorobę nerek? 

Dwie główne przyczyny przewlekłej choroby nerek to cukrzyca 
i nadciśnienie. Cukrzyca występuje, kiedy poziom cukru we 
krwi jest za wysoki  i powoduje uszkodzenie wielu narządów i 
mięśni, włącznie z nerkami i sercem, oraz naczyń krwionośnych, 
nerwów i oczu. Wysokie ciśnienie krwi (zwane nadciśnieniem) ma 
miejsce, kiedy dochodzi do zwiększenia ciśnienia wywieranego 
przez krew na ściany naczyń krwionośnych. Jeżeli nie jest 
kontrolowane, nadciśnienie może być wiodącą przyczyną 
zawałów, udarów i przewlekłej choroby nerek. Ponadto 
przewlekła choroba nerek może powodować nadciśnienie. 

Do innych stanów, wpływających na nerki należy: 

■ Kłębuszkowe zapalenie nerek, grupa chorób, wywołujących 
zapalenie i uszkodzenie jednostek filtrujących nerek. Te 
zaburzenia to trzecia w kolejności najczęstsza przyczyna 
chorób nerek. 

■ Choroby nerek takie, jak wielotorbielowate zapalenie nerek, 
które powoduje tworzenie w nerkach dużych torbieli. Te 
torbiele uszkadzają tkanki wokół nich. 

■ Zniekształcenia, pojawiające się w momencie rozwoju 
prenatalnego w łonie matki. Na 
przykład może dojść do wystąpienia 
zwężenia, uniemożliwiającego 
normalny przepływ moczu i 
powodujący przepływ wsteczny 
moczu do nerek. Może to powodować 
infekcje i uszkadzać nerki. 

■ Toczeń rumieniowaty i inne choroby, 
wpływające na system odpornościowy 
organizmu. 

■ Zatory wywołane problemami takimi, 
jak kamienie nerkowe, guzy lub 
powiększona prostata u mężczyzn.

■ Wielokrotne infekcje dróg 
moczowych. 
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Jakie są objawy przewlekłej 
choroby nerek? 

U większości ludzi nie występują 
żadne ostre objawy dopóki 
choroba nerek nie jest poważnie 
zaawansowana. Jednakże możesz 
zauważyć, że: 

■ Odczuwasz większe zmęczenie i 
masz mniej energii

■ Masz problemy z koncentracją

■ Obniżenie apetytu 

■ Problemy ze snem 

■ Odczuwasz skurcze mięśni nocą

■ Masz obrzęknięte stopy i kostki

■ Masz obrzęknięte oczy, 
zwłaszcza rano 

■ Masz suchą i swędząca skórę

■ Musisz częściej oddawać mocz, 
zwłaszcza nocą. 

Czy każdy może zachorować na przewlekłą chorobę nerek? 

Tak. Każdy, na którymś etapie życia może zachorować na przewlekłą 
chorobę nerek. Jednakże niektórzy ludzie są bardziej od innych 
zagrożeni wystąpieniem choroby nerek. Zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia chorób serca są obarczeni ludzie: 

■ Z cukrzycą

■ Z nadciśnieniem 

■ u których w rodzinie występowała przewlekła choroba nerek 

■ Starsi 

■ Należący do grupy populacyjnej, obciążonej wysoką częstością 
występowania cukrzycy lub nadciśnienia, np. Afroamerykanów, 
Latynoamerykanów, Amerykanów pochodzenia azjatyckiego lub 
Indian amerykańskich. 
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Co zrobić, jeżeli jestem bardziej zagrożony/ zagrożona 
wystąpieniem choroby nerek? 

W razie zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nerek 
odwiedź swojego lekarza lub oddział szpitalny i daj się 
przebadać. Należy wykonać poniższe badania: 

■ Pomiar ciśnienia krwi 

■ Proste badanie białka w moczu. Normalnie w moczu nie 
ma białka. Białka to ważny element budulcowy organizmu, 
więc zdrowe nerki zatrzymują całe przefiltrowane białko. 
Przy uszkodzonych nerkach białko przecieka do moczu. 
Dostępne są różne badania, sprawdzające poziom 
białka w moczu. Trwałe występowanie białka w moczu 
(dwa dodatnie badania w ciągu kilku tygodni) może być 
wczesną oznaką uszkodzenia nerki. 

■ Proste badanie krwi w celu ustalenia poziomu kreatyniny, 
zbytecznego produktu wytwarzanego w trakcie normalnej 
pracy mięśni. Po uszkodzeniu nerek może dochodzić 
do dużego wzrostu poziomu kreatyniny we krwi. Wynik 
badania poziomu kreatyniny we krwi wykorzystuje się 
do wyliczenia wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR). 
Wartość wskaźnika GFR informuje o sprawności nerek. 
Pod adresem www.kdoqi.org dostępny jest kalkulator 
wskaźnika GFR. 

Darmowy skrining choroby nerek może być dostępny w 
Twojej społeczności za pośrednictwem programu wczesnej 
oceny nerek KEEP (ang. Kidney Early Evaluation Program) 
fundacji NKF. Skontaktuj się z przedstawicielstwem fundacji 
NKF w Twoim obszarze, żeby dowiedzieć się, czy ten 
skrining jest dostępny. Dalsze informacje o programie KEEP 
są również dostępne pod krajowym bezpłatnym numerem 
001.212.889.2210 (na terenie USA). 
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Czy wykonuje się inne badania, pomagające wykrywać 
przewlekłą chorobę nerek? 

Można wykonywać inne badania, pomagające wykrywać przewlekłą 
chorobę nerek. 

■ Badanie moczu może wykryć wiele anomalii w moczu takich, jak 
krew, białko, ropa, cukier i bakterie 

■ Bardzo czułym testem, wykrywającym niewielką ilość białek w 
moczu jest badanie mikroalbuminurii 

■ Poziom kreatyniny w moczu pozwala ustalić stężenie moczu 
oraz pomaga w zapewnieniu dokładnego wyniku białek

■ Stosunek białek do kreatyniny umożliwia ustalić ilość białek 
wydalanych z moczem w ciągu dnia. Może on zastąpić 
24-godzinną zbiórkę moczu. 

Czy mogę zapobiec wystąpieniu przewlekłej chorobie nerek, 
nawet jeżeli jestem bardziej zagrożony/ zagrożona jej 
wystąpieniem? 

Tak. Należy porozmawiać z lekarzem o sposobach zredukowania 
prawdopodobieństwa wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Może 
być konieczne: 

■ Przechodzenie regularnych badań wykonywanych przez lekarza 
lub w oddziale szpitalnym

■ Przestrzeganie przepisanej terapii cukrzycy i/ lub nadciśnienia

■ Schudnięcie przez przestrzeganie zdrowej diety i programu 
regularnych ćwiczeń

■ Rzucenie palenia (dotyczy palaczy)

■ Unikanie stosowania dużych ilości leków przeciwbólowych 
sprzedawanych bez recepty

■ Wprowadzenie zmian do sposobu żywienia, np. jedzenie 
mniejszej ilości soli i białek

■ Ograniczenie spożycia drinków alkoholowych. 
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Co zrobić, jeżeli wyniki moich badań wykażą, że już cierpię 
na przewlekłą chorobę nerek? 

Twój lekarz musi sprecyzować diagnozę oraz ocenić sprawność nerek 
w celu zaplanowania leczenia. Lekarz może Ci zlecić odwiedzenie 
specjalisty w celu dokonania konsultacji przypadku i lepszego 
leczenia choroby. Mogą zostać wykonane następujące badania: 

■ Ustalenie wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR), określającego 
pozostałą sprawność nerek. Nie jest potrzebne kolejne 
badanie w celu ustalenia wskaźnika GFR. Lekarz może go 
wyliczyć z wyników badania poziomu kreatyniny we krwi, 
wieku, rasy, płci i innych czynników. Wskaźnik GFR pomaga 
lekarzowi ustalić stadium choroby nerek. (patrz: poniższa 
tabela Opis stadiów choroby nerek) Wskaźnik GFR to najlepszy 
sposób oceny sprawności nerek. 

■ USG lub TK (tomografia komputerowa) to zrobienie zdjęcia 
nerek i dróg moczowych. Dzięki temu można się dowiedzieć, 
czy nerki są duże, czy za małe, czy występują blokady takie, jak 
kamienie nerkowe lub guzy oraz czy nie występują jakiekolwiek 
problemy ze strukturą nerek i przewodu moczowego. 

■ Biopsja nerek pozwala obejrzeć mały fragmencik tkanek nerki 
pod mikroskopem. Wykonuje się to w niektórych przypadkach, 
żeby pomóc: 
- zidentyfikować konkretny rodzaj choroby nerek
- ustalić stopień uszkodzeń 
- zaplanować leczenie. 

Opis stadiów choroby nerek 

*Wartość Twojego wskaźnika GFR informuje lekarza o sprawności Twoich nerek. W 
miarę postępu przewlekłej choroby nerek wartość wskaźnika GFR ulega zmniejszeniu.

Stadium Opis Wskaźnik filtracji 
kłębuszkowej (GFR)*

1
Uszkodzenie nerek (np. białko 
w moczu) z prawidłowym 
wskaźnikiem GFR

90 lub więcej

2 Uszkodzenie nerek z niewielkim 
zmniejszeniem GFR 60 do 89

3 Umiarkowane zmniejszenie GFR 30 do 59

4 Poważne zmniejszenie GFR 15 do 29

5 Schyłkowa niewydolność nerek 
(mocznica) Mniej niż 15
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Jeżeli cierpię na przewlekłą chorobę nerek, z czego będzie 
się składać moja terapia? 

Planowane leczenie będzie zależeć od stadium choroby nerek 
oraz innych ewentualnych problemów zdrowotnych. Terapia 
może obejmować następujące elementy: 

■ Kontrolowanie pozostałych problemów zdrowotnych 
Możliwe jest cierpienie na inne choroby takie, jak cukrzyca i 
nadciśnienie, które mogą uszkadzać nerki. Jednym z celów 
terapii jest dopilnowanie ich odpowiedniego kontrolowania. 
Jako część terapii lekarz może przepisać leki zwane 
inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokerami 
receptora angiotensynowego (ARB). Badania wykazały, że 
te leki pomagają chronić sprawność nerek. Możliwe, że do 
kontrolowania nadciśnienia konieczne będzie zażywanie 
innych leków. Lekarz może również zalecić schudnięcie w 
przypadku nadwagi i ograniczenie zawartości soli w diecie 
w celu ułatwienia obniżenia ciśnienia krwi. Jeżeli cierpisz na 
cukrzycę, konieczne będzie monitorowanie poziomu cukru 
we krwi, przestrzeganie diety i zażywanie leków zgodnie z 
zaleceniami lekarza. 

■ Zapobieganie problemom z sercem  
Ludzie z chorobą nerek są również obarczeni zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia problemów z sercem. Kontrolowanie 
cukrzycy i nadciśnienia jest bardzo ważne w zapobieganiu 
problemom z sercem. Ponadto konieczne jest leczenie 
niedokrwistości (niski poziom czerwonych ciałek krwi) 
ponieważ może ona uszkadzać serce. Do leczenia 
niedokrwistości konieczne może być zażywanie hormonu 
o nazwie erytropoetyna (EPO) i suplementów żelaza. 
Jeżeli Twój poziom cholesterolu jest za wysoki, Twój 
lekarz może zalecić zmiany w diecie, regularne ćwiczenia 
i prawdopodobnie specjalne leki, obniżające poziom 
cholesterolu. Palenie pogarsza chorobę nerek i serca, 
więc palacze będą musieli rzucić palenie. W zależności od 
objawów lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań 
w celu skontrolowania stanu serca. 
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■ Leczenie powikłań choroby nerek  
Choroba nerek może wywoływać powikłania takie, 
jak niedokrwistość i choroby kości. Oprócz leczenia 
niedokrwistości za pomocą EPO i suplementów żelaza, 
konieczne może być przestrzeganie pewnych wytycznych 
w celu zachowania dobrej kondycji kości. Powyższe może 
obejmować ograniczenie spożywania pokarmów bogatych 
w fosfor, zażywanie leku wiążącego fosfor z posiłkami i 
przekąskami oraz zażywanie określonej postaci witaminy D. 

■ Śledzenie postępu leczenia 
- Regularne sprawdzanie wskaźnika filtracji kłębuszkowej 

(GFR) w celu ustalenia, czy następuje pogorszenie choroby 
nerek. Na ogół wykonuje się to za pomocą badań krwi. 

- Od czasu do czasu będzie sprawdzana ilość białka w 
moczu. 

- Będą wykonywane 
badania stanu 
odżywienia w celu 
dopilnowania spożywania 
wystarczającej ilości 
białek i kalorii dla 
zachowania dobrostanu 
fizycznego. Konieczne 
może być przestrzeganie 
diety z ograniczoną 
ilością białek, więc 
konieczne będzie 
pozyskiwanie dodatkowej 
ilości kalorii z innych 
źródeł pokarmowych. 
Lekarz może Cię do wykwalifikowanego dietetyka, który 
pomoże w opracowaniu planu posiłków, zapewniających 
odpowiednie ilości odpowiednich pokarmów.

Patrz: „Rozumienie wartości badań laboratoryjnych” na stronie 
19. Na stronie 9 i 10 przedstawiono listę badań, które mogą być 
wykonywane. 
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Czy mogę zapobiec pogorszeniu choroby nerek? 

Najprawdopodobniej tak. Celem terapii jest spowolnienie 
lub zapobieganie pogorszeniu choroby nerek. Lekarz może 
przeprowadzić konsultację w celu opracowania planu leczenia 
odpowiedniego dla konkretnego przypadku choroby nerek. Sukces 
terapeutyczny zależy od: 

■ Stadium choroby nerek (patrz: tabela na stronie 11) w momencie 
diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Najlepszym sposobem 
śledzenia poziomu sprawności nerek wartości i ustalenia stadium 
choroby nerek jest wartość wskaźnika GFR. Wcześniejsze 
wykrycie i rozpoczęcie leczenia choroby nerek zapewnia większe 
prawdopodobieństwo spowolnienia lub zatrzymania jej postępu. 

■ Stopień trzymania się planu leczenia. Jesteś najważniejszym 
członkiem zespołu opieki medycznej. Dowiedz się wszystkiego, 
co możesz o przewlekłej chorobie nerek i jej leczeniu, żeby 
dopilnować odpowiedniego przestrzegania wszystkich czynności 
kuracji. Zapytaj swojego lekarza o wyniki tych badań. Śledź 
wartość swojego wskaźnika filtracji kłębuszkowej, dzięki czemu 
będziesz znać stadium choroby nerek. 

■ Przyczyna choroby nerek. Niektóre choroby są trudniejsze do 
kontrolowania. 

Co się stanie, jeżeli moja choroba nerek ulegnie pogorszeniu? 

W razie pogorszenia choroby nerek i spadku wskaźnika GFR poniżej 
30, konieczne będzie omówienie możliwości terapii schyłkowej 
niewydolności nerek. Odwiedzisz specjalistę ds. chorób nerek 
(nefrologa). Możliwe, że już byłeś/ byłaś u tego specjalisty, który 
współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 
opracowaniu planu leczenia. Nefrolog pomaga w leczeniu Twojej 
choroby i przedstawi informacje, dotyczące schyłkowej niewydolności 
nerek, które pomogą w dobraniu najlepszej opcji leczenia dla Ciebie 
i Twojej rodziny na podstawie: 

■ Stanu zdrowia 

■ Stylu życia i preferencji osobistych. 
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W razie spadku wskaźnika GFR poniżej 15 zostanie rozpoczęta 
terapia schyłkowej niewydolności nerek. Dostępne są dwie 
odnoszące sukcesy terapie schyłkowej niewydolności nerek – 
dializy i przeszczep nerki. Dializy to terapia, usuwająca zbędne 
produkty przemiany materii i nadmiar płynów z organizmu. 
Dostępne są dwa rodzaje dializ: 
hemodializy i dializy otrzewnowe. W 
hemodializach krew jest oczyszczana 
poza organizmem, przepływając 
przez specjalny filtr zwany sztuczną 
nerką lub dializatorem. W dializach 
otrzewnowych krew jest oczyszczana 
wewnątrz ciała za pomocą roztworu 
dializacyjnego wprowadzanego i 
wyprowadzanego z jamy brzusznej. 

Przeszczep nerki związany jest z 
zabiegiem operacyjnym, podczas 
którego oddana nerka zostaje 
wszczepiona do Twojego ciała, 
przejmując pracę niewydolnych nerek. 
Przeszczepiana nerka może pochodzić 
od osoby zmarłej (dawcy martwego) lub żywego dawcy, który 
może być bliskim krewnym, przyjacielem lub nawet osobą obcą, 
która zdecydowała się na oddanie nerki osobie, potrzebującej 
przeszczepu. Po otrzymaniu przeszczepu konieczne jest codzienne 
zażywanie leków, uniemożliwiających organizmowi rozpoznanie 
otrzymanej nerki jako „obcej” i zapobiegających jej odrzuceniu. 

Lekarz zdecyduje, która z tych opcji będzie najlepsza. 

Jak mam dawać sobie radę z przewlekłą chorobą nerek? 

Czasami trudno stawić czoło zdiagnozowanej przewlekłej 
chorobie nerek. Razem z rodziną będziecie musieli wprowadzić 
pewne zmiany w stylu życia, żeby dostosować go do choroby 
i nowej terapii. Niezmiernie istotne jest uświadomienie sobie, 
że nie musisz temu stawiać czoła samodzielnie. Wyszkolony 
zespół pracowników służby zdrowia jest tutaj, żeby Ci pomóc. 
Pomocna może być też rozmowa z innymi ludźmi, cierpiącymi 
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na przewlekłą chorobę nerek. Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielstwem fundacji NKF i zapytaj, czy dostępna 
jest grupa wsparcia. Dowiedz się, jak najwięcej o swojej 
chorobie i leczeniu. Znajomość tego, czego należy oczekiwać 
oraz wszystkiego, co można zrobić samemu daje poczucie 
kontrolowania swojej choroby. Fundacja NKF może udostępnić 
wiele innych zasobów, dzięki którym dowiesz się jeszcze więcej. 

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje? 

Porozmawiaj ze swoim lekarzem oraz innymi członkami 
zespołu opieki medycznej. Twój lekarz może skierować Cię 
do wykwalifikowanego dietetyka specjalnie przeszkolonego w 
zakresie chorób nerek. Mogą Cię zainteresować niżej wymienione 
publikacje Narodowej Fundacji Nefrologicznej NKF: 

■ Cukrzyca i przewlekła choroba nerek (English: 11-10-0209; 
Spanish: 11-10-0242)

■ Nadciśnienie i Twoje nerki (English: 11-10-0204; Spanish: 
11-10-0241)

■ Czy grozi Ci zwiększone ryzyko wystąpienia przewlekłej 
choroby nerek? (English: 11-10-1814; Spanish: 
11-10-1816)

■ Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniu moczu (angielski i 
hiszpański) (English: 11-10-1815; Spanish: 11-10-1817)

■ Twoje nerki: główny chemik organizmu (11-10-0103)

■ Fosfor i Twoja dieta w PCN (Fact Sheet)

■ Kontroluj sód: jak urozmaicić gotowanie (Fact Sheet)

■ Dieta i przewlekła choroba nerek (11-50-0135)

■ Wybór terapii schyłkowej niewydolności nerek (11-50-0352)

■ Hemodializa (11-10-0301)

■ Wszystko, co musisz wiedzieć o niedokrwistości i przewlekłej 
chorobie nerek (English: 11-10-0283; Spanish: 11-10-0287)

■ Przeszczep nerki (11-10-0304)
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Najważniejsze informacje do zapamiętania

■ Twoje nerki wykonują wiele ważnych zadań, utrzymując 
dobry stan zdrowia. Są to: pozbywanie się zbytecznych 
produktów przemiany materii i nadmiaru płynów, 
balansowanie płynów i niektórych substancji chemicznych 
w organizmie, usuwanie leków i toksyn z organizmu i 
uwalnianie ważnych hormonów, pomagających regulować 
ciśnienia krwi, tworzenie erytrocytów i utrzymywanie kości w 
dobrej kondycji. 

■ W przewlekłej chorobie nerek nerki stopniowo tracą 
możliwość wykonywania tych ważnych zadań. Wiodące 
przyczyny przewlekłej choroby nerek to cukrzyca i 
nadciśnienie. 

■ W razie zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nerek (patrz: 
„Czy każdy może zachorować na przewlekłą chorobę nerek?” 
na stronie 8) odwiedź swojego lekarza lub oddział szpitalny 
i daj się przebadać. Powinny zostać wykonane trzy proste 
badania: pomiar ciśnienia krwi; badanie białek w moczu; 
badanie poziomu kreatyniny we krwi w celu ustalenia wartości 
wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR), informującego lekarza 
o pozostałej sprawności nerek. (pod adresem www.kdoqi.org 
dostępny jest kalkulator wskaźnika GFR). 

■ Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem fundacji NK, 
żeby dowiedzieć się, czy w Twojej społeczności dostępny 
jest program skriningowy KEEP. 

■ Trwałe występowanie białka w moczu jest wczesną 
oznaką przewlekłej choroby nerek. Dwa dodatnie testy na 
przestrzeni kilku tygodni wskazują na trwale występowanie 
białka w moczu. 

■ W razie trwałego występowania białka w moczu lekarz musi 
się poznać przyczynę takiego stanu rzeczy i ocenić sprawność 
nerek. Konieczne może być wyliczenie wskaźnika GFR w celu 
ustalenia stadium choroby nerek, wykonanie badania USG lub 
TK, a w niektórych przypadkach biopsji nerek. 

■ Wskaźnik GFR pomaga lekarzowi ustalić stadium choroby 
nerek. Można go wyliczyć z wyników badania poziomu 
kreatyniny we krwi, wieku, rasy, płci i innych czynników. 
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■ W razie zdiagnozowania przewlekłej choroby nerek niezmiernie 
ważne jest poznanie wszystkich informacji o chorobie i jej 
leczeniu. Jesteś najważniejszym członkiem zespołu opieki 
medycznej. Stopień trzymania się planu leczenia może mieć 
ogromny wpływ na leczenie choroby.

■ Znaj swoje liczby. Zapytaj swojego lekarza o wyniki ważnych 
badań takich, jak GFR, i notuj je. 

■ Leczenie zależy od stadium przewlekłej choroby nerek oraz 
innych ewentualnych problemów zdrowotnych. (dalsze szczegóły 
są dostępne w części „Jeżeli cierpię na przewlekłą chorobę 
nerek, z czego będzie się składać moja terapia?” na stronie 12) 

■ W wielu przypadkach wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia 
może spowolnić lub zatrzymać postęp przewlekłej choroby 
nerek. Jednakże w razie pogorszenia choroby nerek oraz 
ostatecznego wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek, 
dostępne są dwie możliwości terapii: dializy i przeszczep nerki. 
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Sprawdź swoją wiedzę: Test prawda (P)/ fałsz (F)

1. Jedynym zadaniem nerek jest usuwanie zbędnych 
produktów przemiany materii i nadmiaru płynów z 
organizmu.  
q  Prawda        q  Fałsz 

2. Ludzie z cukrzycą lub nadciśnieniem są obarczeni 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia przewlekłej 
choroby nerek.  
q  Prawda        q  Fałsz 

3. U osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek 
zawsze występuje dużo objawów.  
q  Prawda        q  Fałsz 

4. Afroamerykanie są obciążeni niskim ryzykiem 
wytępianie chorób nerek.  
q  Prawda        q  Fałsz 

5. Przewlekłą chorobę nerek można wykryć za pomocą 
prostych badań krwi i moczu.  
q  Prawda        q  Fałsz 

6. Wczesne wykrywanie i leczenie bardzo często może 
zapobiec pogorszeniu choroby nerek.  
q  Prawda        q  Fałsz 

7. Trwałe występowanie białka w moczu jest wczesną 
oznaką przewlekłej choroby nerek.  
q  Prawda        q  Fałsz 

8. Najlepszym sposobem sprawdzenia sprawności nerek 
jest poznanie wartości wskaźnika GFR.  
q  Prawda        q  Fałsz 

9. Niedokrwistość i choroby kości to częste powikłania 
przewlekłej choroby nerek.  
q  Prawda        q  Fałsz 

10. Ludzie z przewlekłą chorobą nerek są obarczeni niskim 
ryzykiem wystąpienia chorób serca.  
q  Prawda        q  Fałsz 

(Odpowiedzi przedstawiono na stronie 26)
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Rozumienie wartości badań laboratoryjnych

Do sprawdzenia poziomu odżywienia i ogólnego stanu zdrowia 
mogą być wykorzystywane wszystkie lub tylko niektóre z 
poniższych testów. Poproś swojego lekarza lub zespół opieki 
dializowej o wyniki poziomu hemoglobiny, żelaza oraz innych 
ważnych badań. Jeżeli wyniki nie zawierają się prawidłowym 
przedziale, zapytaj jak je poprawić. 

Ciśnienie krwi:  Albuminy to rodzaj białek, produkowanych 
z białek spożywanych każdego dnia. 
Niski poziom albumin we krwi może być 
spowodowany za małą zawartością białek 
i kalorii w diecie. Niski poziom albumin 
może prowadzić do problemów zdrowotnych 
takich, jak problemy ze zwalczaniem 
infekcji. Zapytaj swojego dietetyka, jak 
uzyskiwać odpowiednią ilość białek i kalorii 
z diety. 

Ciśnienie krwi:  Zapytaj swojego lekarza, jakie powinno 
być prawidłowe ciśnienie. Jeżeli masz 
nadciśnienie, pamiętaj o przestrzeganiu 
wszystkich czynności przepisanej terapii. 
Te czynności obejmują zażywanie leków 
na nadciśnienie, ograniczenie ilości soli 
w diecie, schudnięcie w razie nadwagi 
i przestrzeganie programu regularnych 
ćwiczeń. 

Azot  Azot w moczu jest normalnym zbytecznym
mocznikowy produktem przemiany materii we krwi,
we krwi (BUN):  pochodzącym z rozpadu białek z pokarmów 

spożywanych każdego dnia. Zdrowe 
nerki usuwają BUN z krwi, lecz kiedy ich 
sprawność ulega obniżeniu, poziom BUN 
rośnie. BUN jest również usuwany z krwi 
przez dializy. Poziom BUN wzrasta przez 
za małą ilość dializ lub spożywanie zbyt 
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dużej ilości białek. Poziom BUN może 
spadać w związku z większą liczbą dializ 
lub spożywaniem odpowiedniej ilości białek 
zgodnie z zaleceniami lekarza i dietetyka. 

Ciężar ciała:  Utrzymywanie zdrowej masy ciała ma 
ogromne znaczenie dla ogólnego stanu 
zdrowia. Jeżeli chudniesz nawet się nie 
starając, możliwe, że nie odżywiasz się w 
sposób zapewniający utrzymanie zdrowia. 
Twój dietetyk może zasugerować, jak 
bezpiecznie dodać kalorii do Twojej diety. 
Z drugiej strony, jeżeli powoli tyjesz, 
konieczne może być ograniczenie liczby 
kalorii i zwiększenie poziomu aktywności. 
Problemem może być też nagłe przybranie 
na wadze. Jeżeli towarzyszą temu obrzęki, 
duszność i wzrost ciśnienia krwi, może 
to być oznaką za dużej ilości płynów w 
organizmie. Należy się ważyć codziennie 
rano. Porozmawiaj ze swoim lekarzem w 
razie nagłej zmiany masy ciała. 

Wapń:  Wapń jest składnikiem mineralnym 
istotnym dla utrzymywania silnych kości. 
Zapytaj swojego lekarza, jaki powinien być 
prawidłowy poziom wapnia. Żeby pomóc 
zbalansować ilość wapnia we krwi, Twój 
lekarz może zalecić zażywanie suplementów 
wapnia oraz specjalnej postaci witaminy D, 
wydawanej na receptę. Zażywaj wyłącznie 
leki zalecane przez Twojego lekarza. 

Cholesterol: 

Całkowity Cholesterol jest substancją tłuszczową, 
występującą we krwi. Wysoki poziom 
cholesterolu może Zwiększać ryzyko 
wystąpienia chorób serca i krążenia. 
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Jednakże za niski poziom cholesterolu 
może oznaczać, że nie odżywiasz się w 
sposób zapewniający utrzymanie zdrowia. 
Zapytaj swojego lekarza, czy Twój poziom 
cholesterolu jest prawidłowy.

HDL  HDL to rodzaj dobrego cholesterolu, 
chroniącego serce. W przypadku wielu 
pacjentów poddawanych dializom docelowy 
poziom cholesterolu HDL powinien 
przekraczać 35.

LDL  LDL to rodzaj złego cholesterolu serce. 
Wysoki poziom LDL może zwiększać ryzyko 
wystąpienia chorób serca i krążenia. W 
przypadku wielu pacjentów poddawanych 
dializom docelowy poziom cholesterolu LDL 
powinien być niższy niż 100. Jeżeli poziom 
cholesterolu LDL jest za wysoki, Twój lekarz 
może zalecić zmianę diety i zwiększenie 
poziomu aktywności.

Kreatynina w  Kreatynina to zbyteczny produkt przemiany
surowicy:  materii we krwi, pochodzący z normalnej 

pracy mięśni. Zdrowe nerki usuwają 
kreatyninę z krwi, lecz kiedy ich sprawność 
ulega obniżeniu, poziom kreatyniny 
rośnie. Kreatynina jest również usuwana 
z krwi przez dializy. Za mała liczba 
dializ może powodować wzrost poziomu 
kreatyniny, natomiast większa liczba 
dializ obniża poziom tej substancji. 
Poziom kreatyniny może też się obniżać w 
związku z przedłużonym nieprawidłowym 
odżywianiem. 

22
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Klirens  Klirens kreatyniny to inna miara
kreatyniny:  prawidłowego usuwania produktów 

przemiany materii z krwi przez dializy. 
Zespół dializ będzie sprawdzać tygodniowy 
klirens kreatyniny w przybliżeniu raz na 
cztery miesiące, żeby upewnić się, że 
prowadzona jest odpowiednia liczba dializ. 

Hematokryt:  Hematokryt jest miarą tworzonej liczby 
erytrocytów. Niski hematokryt może 
oznaczać niedokrwistość i może wymagać 
leczenia EPO i dodatkowym żelazem. Kiedy 
hematokryt będzie zawierać się w przedziale 
przynajmniej 33-36 procent, będziesz 
odczuwać mniejsze zmęczenie i będziesz 
mieć więcej energii. 

Hemoglobina:  Hemoglobina jest fragmentem czerwonych 
ciałek krwi, który przenosi tlen z płuc do 
wszystkich tkanek organizmu. Zmierzenie 
poziomu hemoglobiny informuje lekarza, 
czy cierpisz na niedokrwistość, która może 
powodować zmęczenie i małą ilość energii. 
Do leczenia niedokrwistości konieczne 
może być zażywanie hormonu o nazwie 
EPO razem z żelazem. Celem leczenia 
niedokrwistości jest osiągnięcie i utrzymanie 
poziomu hemoglobiny przynajmniej 11-12.

Żelazo: 

TSAT i  Badanie TSAT i ferrytyna w surowicy pozwala
ferrytyna w  określić poziom żelaza w organizmie. 
surowicy  Poziom TSAT powinien być większy niż 20 

procent, a ferrytyna w surowicy powinna 
być większa niż 100. Pomaga to budować 
erytrocyty. Lekarz zaleci zażywanie żelaza, 
kiedy będzie to konieczne do osiągnięcia 
docelowego poziomu. 
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Kt/V:  Kt/V to miara liczby otrzymywanych dializ. 
Odpowiednia liczba dializ jest niezmiernie 
ważna dla zachowania odpowiedniego 
stanu zdrowia oraz może mieć wpływ 
na spożywanie pokarmów. Docelowa 
tygodniowa wartość stosunku Kt/V powinna 
wynosić przynajmniej 2,0 dla CAPD, 2,1 dla 
CCPD i 2,2 dla NIPD. 

nPNA:  Badanie nPNA (ang. normalized Protein 
Nitrogen Appearance – znormalizowany 
stosunek azotu białkowego) pozwala ustalić, 
czy spożywana jest wystarczająca ilość 
białek. To badanie jest pochodną badań 
laboratoryjnych, obejmujących zbiórkę 
moczu i badanie krwi. Twój dietetyk może 
poprosić o dołączenie do tego badania 
dokładną listę spożywanych pokarmów. 

Parathormon  Wysoki poziom parahormonu (PTH) może
(PTH):  wynikać z nieodpowiedniej równowagi 

wapnia i fosforu we krwi. Może to 
powodować choroby kości. Zapytaj 
swojego lekarza, czy Twój poziom PTH 
jest prawidłowy. Twój lekarz może zlecić 
zażywanie specjalnej postaci witaminy 
D, która pomoże w obniżeniu poziomu 
PTH. Uwaga: Nie wolno zażywać witaminy 
D sprzedawanej bez recepty, jeżeli nie 
zostanie to zlecone przez lekarza. 

24
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Fosfor:  Wysoki poziom fosforu we krwi może 
powodować świąd skóry, bóle kości, 
osłabienie kości i twardnienie naczyń 
krwionośnych. Zapytaj swojego lekarza, jaki 
powinien być prawidłowy poziom fosforu. W 
razie za wysokiego poziomu fosforu lekarz 
może poprosić o ograniczenie spożywania 
pokarmów bogatych w fosfor i zażywanie 
do wszystkich posiłków i przekąsek leku, 
wiążącego fosfor. 

Potas:  Potas to minerał, pomagający mięśniom i 
sercu pracować w prawidłowy sposób. Za 
wysoki lub za niski poziom potasu może 
osłabiać mięśnie i wpływać na rytm akcji 
serca. Konieczność zmiany spożywania 
pokarmów bogatych w potas zależy od 
indywidualnych potrzeb osoby na dializie 
otrzewnowej. Zapytaj swojego lekarza lub 
dietetyka, jaki powinien być prawidłowy 
poziom potasu. Twój dietetyk pomoże 
w zaplanowaniu posiłków w sposób, 
zapewniający odpowiednią ilość potasu. 

Subiektywna  Dietetyk może skorzystać z metody SGA
ocena globalna  do sprawdzenia Twojego ciała pod kątem
(SGA):  problemów z odżywieniem. Dietetyk zada 

kilka pytań, dotyczących codziennej diety 
oraz wykona zważenie i pomiar depozytów 
tłuszczowych i mięśniowych w obrębie 
twarzy, rąk, ramion, barków i nóg. Zapytaj 
swojego dietetyka o wynik oceny SGA. Jeżeli 
Twój wynik jest za niski, zapytaj jak możesz 
go poprawić. 
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Trójglicerydy:  Trójglicerydy to kolejny rodzaj tłuszczu 
we krwi. Wysoki poziom trójglicerydów 
w połączeniu z wysokim poziomem 
cholesterolu całkowitego i LDL może 
zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca i 
krążenia. 

Współczynnik  URR to inna miara prawidłowego usuwania
redukcji  produktów przemiany materii z krwi przez
mocznika (URR):  dializy. Wykorzystuje badania krwi, lecz bez 

uwzględnienia zbiórki moczu. Docelowe URR 
powinno być wyższe niż 65 procent. 

Odpowiedzi na pytania testu 
1. F 6. P
2. P 7. P
3. F 8. P
4. F 9. P
5. P 10. F
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Pytania do mojego lekarza
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Edukacja publiczna

Edukacja wraz z ciągłą opieką

 ↑ Zwiększone ryzyko

STADIUM 1
Uszkodzenie nerek

z prawidłową
lub ↑ sprawnością nerek

STADIUM 2
Uszkodzenie nerek
z prawidłowa lub

łagodnie upośledzoną
↓ sprawnością nerek

STADIUM 3
Umiarkowana ↓

sprawność nerek

STADIUM 4
Poważnie

ograniczona
↓ sprawność nerek

STADIUM 5
Schyłkowa

niewydolność
nerek

Ta strzałka wskazuje tematykę zasobów z systemu KLS.
Lekko zacienione pola wskazują tematykę omówioną w niniejszym dokumencie.

GFR = ang. Glomerular Filtration Rate — wskaźnik filtracji kłębuszkowej; P = przeszczep nerki; D = dializy 

DFG 130 90 60 30 15 0
 P P P P P D

Ponad 20 milionów Amerykanów — jeden z dziewięciu dorosłych — cierpi 
na przewlekłą chorobę nerek, a większość nawet o tym nie wie. Ponad 20 
kolejnych milionów jest objętych zwiększonym ryzykiem. Amerykańska 
Narodowa Fundacja Nefrologiczna – National Kidney Foundation, poważna 
społeczna organizacja zdrowotna, stara się zapobiegać chorobom nerek i 
dróg moczowych, ulepszać stan zdrowia i dobrostan osób indywidualnych 
oraz rodzin, cierpiących na te choroby, i zwiększać dostępność wszystkich 
narządów do przeszczepów. Za pośrednictwem przedstawicielstw na terenie 
całych Stanów Zjednoczonych Fundacja prowadzi programy z dziedziny 
badania, profesjonalnej edukacji, usług dla pacjentów i społeczeństwa, 
edukacji publicznej oraz przekazywania narządów. 
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