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Choroby nerek w cukrzycy – czas zacz ąć działać 
 
Rozróżniamy dwa główne rodzaje cukrzycy: cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2. Pierwsza jest 
chorobą, która zaczyna się wcześniej. Charakteryzuje się ona bezwzględną koniecznością 
leczenia insuliną, zwłaszcza u ludzi młodszych. Znacznie więcej jest chorych z cukrzycą typu 2, 
wolniej postępującą, wymagającą wstępnie stosowania leków doustnych, a dopiero w 
późniejszym okresie insuliny. Oba rodzaje powodują wiele nieprawidłowości pracy organizmu, 
głównie związanych z uszkodzeniem naczyń, zwłaszcza oka (retinopatia), tętnic wieńcowych 
(serce) oraz nerek (nefropatia). Właśnie te ostatnie są szczególnie niebezpieczne.  
 
Cukrzyca jest obecnie pierwszą przyczyną chorób nerek, pod kątem częstości występowania. 
Jak wynika z „Raportu o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce” pod redakcją zespołu 
kierowanego przez prof. Bolesława Rutkowskiego, konsultanta krajowego w nefrologii, 
występowała ona u prawie 30 proc. pacjentów którzy rozpoczęli dializoterapię w roku 2006. 
Następna przyczyna – kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) – występowała już tylko u 17 proc., 
czyli prawie dwa razy rzadziej. Natomiast wśród wszystkich dializowanych pacjenci z cukrzycą 
stanowili jedną czwartą, z KZN – 21 proc., a nefropatia nadciśnieniowa występowała u 13 proc. 
 
Uszkodzenie nerek zależy od wielu czynników. Najczęściej od długości trwania cukrzycy  
i jakości jej leczenia. Epidemiologia tych chorób zaczyna się stopniowo zmieniać. Kiedyś chorzy 
z cukrzycą typu 1 stanowili duży odsetek wśród pacjentów z chorobami nerek. Postępy  
w leczeniu diabetologicznym zdecydowanie przesuwają te proporcje w kierunku cukrzycy typu 
2.  
Prócz skutecznego leczenia specjalistycznego i utrzymywania odpowiedniej diety poprzez m. in. 
ograniczenie tak modnego ostatnio tzw. amerykańskiego sposobu żywienia się (różnego 
rodzaju fast foodów) głównie wśród młodzieży, niezwykle ważna jest edukacja nie tylko 
pacjentów ale i personelu medycznego. Mowa tu przede wszystkim o lekarzach pierwszego 
kontaktu. Wszak mają oni do dyspozycji bardzo proste środki począwszy od badania poziomu 
cukru we krwi pacjenta czy hemoglobiny glikowanej lub prostych testów pozwalających ustalić 
stężenie mocznika, kreatyniny w surowicy. Negatywne wyniki mogą skłonić do skierowania 
pacjenta na konsultacje do nefrologa póki jeszcze nie jest za późno. Jednocześnie bardzo 
ważnym komunikatem dla lekarzy pierwszego kontaktu jest to, że specjalista im takiego 
chorego nie zabierze. Przekaże tylko swoje zalecenia.     
 
Zespół prof. Rutkowskiego opracował listę podstawowych badań, które mogą na zasadzie 
screeningu rozpoznać początki choroby nerek. Służy temu m.in. wskaźnik filtracji kłębuszkowej 
GFR, który może być liczony z prostego wzoru przez każde nawet gminne laboratorium. Takie 
działania powinny poprawić profilaktykę i wykrywalność tej choroby. Już w 2003 r. 
Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne i Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna 
rozpoczęły działania pod hasłem „Cukrzyca i Nerki: czas zacząć działać” w celu podkreślenia 
zagrożeń globalną epidemią cukrzycy typu 2 i cukrzycową chorobą nerek. Projekt ten miał za 
zadanie zaangażowanie rządów, organizacji ochrony zdrowia, producentów leków, lekarzy  
i pacjentów do zwiększenia świadomości w zakresie problemów społeczno-ekonomicznych 
spowodowanych cukrzycą i jej powikłaniami, jak również schyłkową niewydolnością nerek 
wymagającą dializy.  
 
Te inicjatywy znakomicie wpisują się w potrzebę podnoszenia świadomości polskich pacjentów 
tymi zagrożeniami i rozszerzenia działań samorządowych mających na celu profilaktykę  
i wczesne wykrywanie cukrzycowej choroby nerek.     
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O Światowym Dniu Nerki  
Obchodzony na całym świecie w drugi czwartek marca Światowy Dzień Nerki to wyjątkowy 
pretekst do informowania i edukowania autorów polityki zdrowotnej, krajów które są najbardziej 
zagrożone PChN oraz podnoszenia świadomości opinii publicznej w zakresie zagrożenia, 
profilaktyki i leczenia chorób nerek. Dzięki seminariom, kongresom naukowym i konferencjom 
prasowym, wszyscy możemy przyczynić się do pozytywnych zmian w systemie opieki 
zdrowotnej i praktykowania zdrowego trybu życia. 
 
Najbliższy Światowy Dzień Nerki będzie obchodzony 11 marca 2010 roku i będzie dotyczył 
cukrzycy jako głównej przyczyny poważnych powikłań nefrologicznych. W 2009, czwarty 
Światowy Dzień Nerki celebrowano w trakcie 370 różnych uroczystościach, które odbyły się  
w przeszło 100 krajach, na sześciu kontynentach. Wsparcie gwiazd takich jak Tom Hanks czy 
Johnny Depp znacznie wzmocniło rozpoznawalność kampanii. Więcej szczegółów na: 
www.worldkidneyday.org  
Światowy Dzień Nerki w Polsce jest organizowany w ramach akcji „Dializa Domowa – Życie Bez 
Granic” dzięki firmie Baxter Polska. 
 
 
O kampanii „Dializa Domowa – życie bez granic”   
Kampania „Dializa domowa – życie bez granic” ma na celu edukację w zakresie profilaktyki  
i leczenia przewlekłej choroby nerek oraz poinformowanie pacjentów z przewlekła chorobą 
nerek, że leczenie nerkozastępcze nie musi oznaczać ograniczeń w aktywnym stylu życia i tym 
samym nie musi wykluczać pacjentów dializowanych z normalnego funkcjonowania  
w społeczeństwie. 
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