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Szacowane przesączanie kłębuszkowe
i albuminuria a umieralność całkowita
oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych
w populacji ogólnej

OPIS BADANIA
Od czasu przyjęcia nowej definicji przewlekłej choroby nerek (PChN) wciąż istnieją wątpliwości, czy nie należy jej zmodyfikować, zwłaszcza uwzględniając białkomocz. W metaanalizie przeprowadzonej przez zespół ekspertów pod patronatem KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), US NKF (National Kidney
Foundation) i Dutch Kidney Foundation oceniono związek pomiędzy szacunkowym GFR (eGFR – estimated GFR) i albuminurią a umieralnością całkowitą oraz
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Przeanalizowano dane 1 234 182 osób z 21 badań. Oceniano eGFR, wyliczony ze wzoru MDRD (Modification of Diet in Kidney
Diseases), oraz albuminurię jako stosunek stężenia albuminy do kreatyniny (ACR – albumin/creatinine ratio) wyrażony w mg/mmol albo mg/g lub białkomocz za
pomocą testu paskowego. Wykazano, że eGFR i albuminuria są niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu, także z przyczyn sercowo-naczyniowych. Współczynnik ryzyka (HR – hazard ratio) zgonu wzrastał wraz ze zmniejszaniem się eGFR (HR 1,18 przy eGFR 60 ml/min/1,73m2, HR 1,57 przy eGFR 45 ml/min/1,73m2 i HR
3,14 przy eGFR 15 ml/min/1,73m2), a także ze zwiększaniem się ACR (HR 1,20 dla ACR 1,1 mg/mmol, HR 1,63 dla ACR 3,4 mg/mmol i HR 2,22 dla ACR
33,9 mg/mmol). Dane te wskazują, że eGFR <60 ml/min/1,73m2 i ACR >1,1 mg/mmol (10 mg/g) są niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu. Należy je uwzględnić nie tylko w definicji, ocenie zaawansowania i prognozowaniu PChN, ale także w ocenie całkowitego ryzyka zgonu u każdego człowieka.
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rzewlekła choroba nerek (PChN) występuje u 11-18% populacji ogólnej.1 Rzadko kiedy choroba osiąga u nich końcowe
stadium – schyłkową niewydolność nerek, gdyż większość umiera z powodów sercowo-naczyniowych. Definicja i stadia PChN
opierają się przede wszystkim na wskaźniku filtracji kłębuszkowej (GFR), którą ocenia się zwykle szacunkowo (eGFR), na
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podstawie stężenia kreatyniny we krwi, wieku, masy ciała i płci,
przy zastosowaniu wzoru Cockcrofta-Gaulta. Prostszym i obecnie częściej zalecanym wzorem jest MDRD (Modification of
Diet in Kidney Diseases), który poza stężeniem kreatyniny
uwzględnia wiek i płeć, czyli dane zawarte w PESEL. Wzór
MDRD nie uwzględnia masy ciała, dlatego wynik eGFR podaje się w przeliczeniu na standardową powierzchnię ciała
(ml/min/1,73m2).
Białkomocz ocenia się najczęściej metodą paskową jako wydalanie albuminy z moczem – albuminurię. Dokładniejsza jest metoda oceny stosunku stężenia albuminy do kreatyniny (ACR)
w przeliczeniu na gram lub milimol kreatyniny w dowolnej próbce moczu, najlepiej porannej. Wydalanie kreatyniny na dobę jest
stałe, co pozwala na ilościową ocenę wydalania dobowego dowolnej substancji z moczem, z uniknięciem uciążliwej zbiórki moczu.
Można w ten sposób określić nawet wydalanie niewielkiej ilości
albuminy – mikroalbuminurię.
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SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU: Skład: 1 tabletka
zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny.
Działanie: Trimetazydyna jest lekiem o działaniu
cytoprotekcyjnym. W warunkach niedokrwienia i
niedotlenienia tkanek chroni struktury i czynności
komórek tkanek i narządów. Podtrzymuje procesy
metaboliczne, spowalnia wyczerpywanie związków
wysokoenergetycznych. Wskazania: W kardiologii:
długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca zapobieganie napadom dławicy piersiowej, stosowany
w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami. W
otolaryngologii: leczenie zaburzeń ślimakowo przedsionkowych wywołanych niedokrwieniem, takich
jak zawroty głowy, szumy uszne, niedosłuch.
Dawkowanie: Zwykle stosuje się 1 tabletkę 2 razy na
dobę, rano i wieczorem. Tabletki należy połykać w
całości, bez rozgryzania, podczas posiłków. U pacjentów
w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) oraz przed
zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest
konieczna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
substancję czynną lub inny składnik preparatu.
Preparatu nie należy stosować u chorych z ciężką
niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny poniżej 15
ml/min. oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością
wątroby. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Ze względu na głównie nerkową drogę wydalania
trimetazydyny, u pacjentów z umiarkowaną
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 15
ml/min) może być konieczne zmniejszenie dawki
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Nie
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występowania interakcji z innymi lekami ani pokarmami.
Ciąża i laktacja: Ze względu na brak odpowiednio
liczebnych, kontrolowanych badań klinicznych u ludzi
nie zaleca się stosowania trimetazydyny u kobiet w ciąży
i w okresie karmienia piersią. Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach obserwowano występowanie
zaburzeń żołądkowo - jelitowych o niewielkim nasileniu
(nudności, wymioty, bóle brzucha). Przedawkowanie:
Nie zanotowano przypadków wystąpienia zatrucia z
powodu przedawkowania preparatu. Opakowania:
Protevasc SR 35mg opakowanie zawiera 30 tabletek i 60
tabletek. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 35mg –
14805 wydane przez MZ. Cena detaliczna leku
Protevasc SR 35mg 30 tabl. wynosi 17,38 PLN; Protevasc
SR 35mg 60 tabl. wynosi 34,76 PLN. Odpłatność dla
pacjenta dla Protevasc SR 35mg 30 tabl. wynosi 17,38
PLN; Protevasc SR 35mg 60 tabl. wynosi 34,76 PLN.
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Warszawa. tel. 0-22-593-93-00, fax: 0-22-642-23-54. Przed
przepisaniem leku należy zapoznać się z pełną
informacją medyczną zawartą w charakterystyce
produktu leczniczego (ChPL), znajdującą się w: Dziale
Medycznym Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., ul. ks. J.
Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: +48
22 755 96 25; fax: +48 22 755 9624. 24-godzinny
System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie
działań niepożądanych: (0) 22 755 96 48 Adresy e-mail:
lekalert@gedeonrichter.com.pl,
lekalert@grodzisk.rgnet.org
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W przedstawionej metaanalizie, obejmującej ponad milion osób z 21 badań klinicznych, wśród których co najmniej 1000
obserwowano do 8 lat, wykazano, że
zmniejszenie eGFR i albuminuria są niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu zarówno z przyczyn ogólnych, jak i sercowo-naczyniowych. Wśród 21 analizowanych
badań klinicznych w 7 oceniano albuminurię jakościową metodą paskową. Związek z umieralnością był podobny jak w badaniach dotyczących ACR. W badaniach
przesiewowych można więc zastosować tanią metodę paskową, a dopiero po stwierdzeniu albuminurii w powtórnym badaniu
moczu należy ocenić ACR.
Ta obszerna metaanaliza wykazała jednoznacznie, że eGFR <60 ml/min/1,73m2
i ACR >1,1 mg/mmol (10 mg/g) są niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu. Należy je uwzględnić nie tylko w definicji
i ustaleniu stadium PChN, ale też w ocenie
całkowitego ryzyka zgonu u każdego człowieka. Wskaźnik umieralności jest najmniejszy u osób z eGFR w zakresie od 75
do 105 ml/min/1,73m2. Dalsze zmniejszenie eGFR wiąże się bardzo ściśle z eksponencjalnym wzrostem umieralności.
W przypadku albuminurii wykazano linijną zależność jej wielkości z ryzykiem
zgonu od jej najmniejszych wartości, podczas gdy krzywa zależności między zgonem a eGFR miała kształt litery U i zaczy-

nała się wznosić eksponencjalnie dopiero
przy wartości <75 ml/min/1,73m2. Początkowy kształt krzywej zależności między
umieralnością a eGFR może wynikać
z utraty masy mięśniowej u człowieka chorego lub zwiększenia eGFR z powodu hiperfiltracji w cukrzycy lub otyłości.
Niektórzy uważają, że ludzi w starszym
wieku, u których eGFR jest zmniejszony
z powodu fizjologicznej redukcji filtracji
kłębuszkowej, fałszywie zalicza się do
pierwszego stadium PChN. Postulują więc
zaostrzenie kryteriów rozpoznawania
PChN z eGFR ≤60 na ≤45 ml/min. Kryterium albuminurii proponuje się zmienić
z ACR ≥3,4 mg/mmol kreatyniny (≥30 mg/g
kreatyniny) na ACR ≥33,9 mg/mmol
(≥300 mg/g).
Uważa się, że nie ma potrzeby rozdzielania dwóch pierwszych stadiów PChN,
gdyż ich znaczenie rokownicze, szczególnie ryzyko zgonu, nie jest jasno określone.
Autorzy metaanalizy sugerują, że w każdym stadium PChN powinno się brać pod
uwagę także wydalanie albuminy z moczem. Albuminurię i eGFR należy oznaczać częściej, ponieważ mają znaczenie rokownicze u każdego dorosłego człowieka.
Trzeba tylko zmniejszyć koszty badania,
gdyż obecnie przesiewowe badanie albuminurii jest opłacalne pod względem efektywności kosztów tylko u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.2
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