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Zajęcie nerek w CoVId-19 – przegląd 
dotychczasowych doniesień 

pandemia CoVId-19 (Coronavirus disease 2019), której czynnikiem 
etiologicznym jest SARS-CoV-2 trwa od grudnia 2019 roku. do końca li-
stopada 2020 r. zakażenie wykryto u 62 408 438 osób na świecie i 985 075 
osób w polsce. w skali całego świata zmarło do tego czasu 1 457 796 cho-
rych. powikłania ze strony nerek, przede wszystkim pod postacią ostrego 
uszkodzenia opisywano już wśród pacjentów, którzy byli zakażeni wcze-
śniej poznanymi koronawirusami – SARS w latach 2002-2003 i MeRS w la-
tach 2012-2014. 

w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przegląd dotychczasowych 
doniesień na temat zajęcia nerek w przebiegu CoVId-19. Jednym z najczę-
ściej opisywanych zagadnień jest ostre uszkodzenie nerek (AKI), którego 
częstość waha się od 7% do ponad 50%. wśród czynników ryzyka rozwoju 
AKI wymieniano zaawansowanie CoVId-19 (w tym konieczność wdrożenia 
wentylacji mechanicznej i stosowania leków wazopresyjnych), podeszły 
wiek, rasę czarną, współistnienie cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych 
i nadciśnienia tętniczego, zwiększone stężenie kreatyniny przed zakaże-
niem SARS-CoV-2, limfopenię oraz zwiększone stężenie d-dimeru w su-
rowicy. ostre uszkodzenie nerek istotnie pogarszało rokowanie chorych 
z CoVId-19. omówiono także mechanizmy patogenetyczne – hipoperfuzję 
i hipoksję spowodowane „burzą cytokinową”, mikroangiopatię i koagulopa-
tię oraz rabdomiolizę – mechanizm szczególnie niekorzystny rokowniczo. 
Rzadkimi mechanizmami uszkodzenia nerek w przebiegu CoVId-19 mogą 
być także zespół Fanconiego oraz zapadanie się pętli naczyniowych kłę-
buszka nerkowego. 

dokonano także przeglądu danych epidemiologicznych w kilku grupach 
chorych z CoVId-19 – pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, leczonych 
nerkozastępczo oraz po przeszczepieniu nerki.

(NeFRol dIAl pol. 2020; 24: 1-4)

Renal involvement in CoVId-19 – review of the 
current literature 

The pandemic of CoVId-19 (Coronavirus disease 2019), whose etiolo-
gical factor is SARS-CoV-2, has been spreading since december 2019. By 
the end of November 2020, the infection was detected in 62,408,438 people 
around the world, what resulted in 1,457,796 dying. By that time 985,075 in-
fected people were identified in poland. Renal involvement, primarily in the 
form of acute injury, has been already described among patients who were 
infected with previously known coronaviruses – SARS in years 2002-2003 
and MeRS in years 2012-2014. In this review, we present the current state 
of knowledge on renal involvement in CoVId-19. one of the most frequently 
reported conditions is acute kidney injury (AKI), with a frequency ranging 
from 7% to over 50%. The risk factors for AKI development consist of the 
stage of CoVId-19 (including the need to introduce mechanical ventilation 
and the use of vasopressors); old age; black race; comorbidities of diabe-
tes, cardiovascular diseases and arterial hypertension; increased creatinine 
concentration preceding SARS-CoV-2 infection; lymphopenia and elevated 
level of d-dimer. Acute kidney injury has been significantly worsening the 
prognosis of CoVId-19 patients. The pathogenetic mechanisms such as 
hypoperfusion and hypoxia caused by ‘cytokine storm’, microangiopathy, 
coagulopathy as well as rhabdomyolysis – a particularly poor prognostic 
mechanism were also discussed. Fanconi syndrome and collapsing glome-
rulopathy may also be regarded as rare mechanisms of kidney injury in the 
course of CoVId-19.

epidemiological data was also reviewed in several cohorts of CoVId-19 pa-
tients – patients with chronic kidney disease, those requiring renal replace-
ment therapy and renal transplant recipients.

(NepRol dIAl pol. 2020; 24: 1-4)
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Zajęcie nerek w zakażeniach korona-
wirusami 

Pierwsze koronawirusy odkryto i opisa-
no już w latach 60. XX wieku. Najbardziej 
znanymi ludzkimi wirusami z podrodziny 
Coronavirinae były dotychczas SARS-CoV, 
będący czynnikiem etiologicznym ciężkie-
go ostrego zespołu oddechowego (severe 
acute respiratory syndrome – SARS), zi-
dentyfikowany w 2003 roku oraz MERS-
-CoV opisany w 2012 roku, wywołujący 
bliskowschodni zespół oddechowy (Middle 
East respiratory syndrome – MERS). 

Podczas pandemii SARS w latach 
2002-2003 odnotowano 8 096 przypadków 
zakażenia pacjentów z 29 krajów, a 774 
osoby zmarły1. Oprócz ciężkiej niewydol-
ności oddechowej związanej z rozlanym 
uszkodzeniem pęcherzyków płucnych, 
obserwowano także niewydolność wie-
lonarządową z niewydolnością wątroby 
oraz ostrym uszkodzeniem nerek, u części 
chorych wymagającym hemodializoterapii. 
Według analizy obejmującej 536 chorych 
z SARS z Hong Kongu, ostre uszkodzenie 
nerek (acute kidney injury – AKI) wystąpiło 
u 6,7% pacjentów, a śmiertelność w tej gru-
pie chorych była ponad 10-krotnie większa 
niż wśród pacjentów bez AKI. W badaniach 
histopatologicznych wykazano przede 
wszystkim ostrą martwicę cewek, bez ewi-
dentnych cech uszkodzenia w obrębie kłę-
buszków nerkowych2. 

Pierwsza epidemia MERS miała miej-
sce w 2012 roku i zachorowania dotyczyły 
przede wszystkim krajów Bliskiego Wscho-
du – Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kataru 
czy Tunezji. Ponowny wybuch epidemii 
odnotowano w Korei Południowej w 2015 
roku. Od września 2012 roku potwierdzo-
no łącznie 2562 przypadki zakażeń u pa-
cjentów z 27 krajów, 881 chorych zmarło3. 
W retrospektywnym badaniu, które objęło 
30 chorych z Korei Południowej istotny 
białkomocz stwierdzono u 40% chorych, 
krwinkomocz – 63,3%, a ostre uszkodzenie 
nerek wystąpiło u 26,7% pacjentów i było 
niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu. Je-
dynym istotnym statystycznie czynnikiem 
ryzyka wystąpienia AKI był podeszły wiek4. 

Pandemia COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019), której czynnikiem etiolo-
gicznym jest SARS-CoV-2 trwa od grud-
nia 2019 roku. Do końca listopada 2020 r. 
zakażenie wykryto u 62 408 438 osób na 
świecie, zmarło 1 457 796 chorych. W Pol-
sce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto do 
tego czasu u 985 075 osób, a 17 029 cho-
rych zmarło w przebiegu COVID-195. 

ostre uszkodzenie nerek w przebie-
gu CoVId-19 – epidemiologia, czynniki 
ryzyka i patomechanizm

Pierwsze doniesienia na temat zajęcia 
nerek w przebiegu COVID-19 pochodzą 
z marca 2020 roku. W retrospektywnej 
analizie, która obejmowała 333 chorych ho-
spitalizowanych w Wuhan (Chiny) z powo-
du zapalenia płuc o etiologii SARS-CoV-2, 
ostre uszkodzenie nerek, białkomocz lub 
krwinkomocz stwierdzono u 75,4% cho-
rych. Spośród 35 chorych z AKI (10,5%), 
powrót do prawidłowej funkcji nerek zano-
towano u 45,7%. Interesujące są dane na 

temat mechanizmu rozwoju AKI w badanej 
grupie – etiologię przednerkową odnoto-
wano jedynie w 5,7% chorych, AKI zwią-
zane z rabdomiolizą wystąpiło u 11,4% 
pacjentów, najczęstsza okazała się etio-
logia wewnątrznerkowa (82,9%). Najistot-
niejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia 
AKI było zaawansowanie zmian zapal-
nych w płucach. Zajęcie nerek u chorych 
z COVID-19 wiązało się z ok. 10-krotnie 
większą śmiertelnością, niż u pacjentów 
bez białkomoczu, krwinkomoczu i AKI. We-
dług tej analizy nie zmarł nikt z postacią 
przednerkową AKI, podczas gdy w grupie 
chorych z AKI związanym z rabdomiolizą 
zmarło 75% pacjentów i 59% z wewnątrz-
nerkową postacią AKI. U ok. 2/3 chorych 
którzy przeżyli, zmiany w nerkach ustąpiły 
całkowicie w czasie 2-4 tygodni od wypisu 
ze szpitala6. 

W kolejnej analizowanej kohorcie cho-
rych z Wuhan stwierdzono podobną czę-
stość (7,1%) ostrego uszkodzenia nerek 
w grupie dorosłych pacjentów z COVID-19. 
Do czynników ryzyka wystąpienia AKI na-
leżały zaawansowanie choroby, zwiększo-
ne stężenie kreatyniny przed zakażeniem, 
limfopenia oraz zwiększone stężenie D-
-dimeru. AKI było niezależnym czynnikiem 
ryzyka zgonu w przebiegu COVID-197. 

Zdecydowanie większą częstość 
ostrego uszkodzenia nerek zanotowano 
w populacji pacjentów z Nowego Jorku – 
wśród 5 449 chorych AKI wystąpiło u 1 993 
(36,6%), a 14,3% spośród tych pacjentów 
wymagało leczenia nerkozastępczego. 
AKI stwierdzono wśród 89,7% chorych 
wentylowanych mechanicznie, w grupie 
pacjentów, którzy nie wymagali wentylacji 
mechanicznej występowało ono u 21,7% 
chorych. Do czynników ryzyka rozwoju 
ostrego uszkodzenia nerek należały star-
szy wiek, rasa czarna, cukrzyca, choroby 
sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętni-
cze, a także konieczność wdrożenia wen-
tylacji mechanicznej i zastosowania leków 
wazopresyjnych. Śmiertelność wśród cho-
rych z COVID-19 i towarzyszącym AKI wy-
nosiła 34,8%, choć dane te nie są pełne, 
gdyż w momencie publikacji tej analizy 
39% chorych z tej kohorty było wciąż ho-
spitalizowanych8. 

Częstość AKI w retrospektywnym po-
równaniu 3 345 z COVID-19 do 9 859 
pacjentów leczonych w nowojorskim szpi-
talu w podobnym okresie poprzedniego 
roku (2019) wynosiła odpowiednio 56,9% 
i 25,1%. Czynniki ryzyka AKI zidentyfiko-
wane w tej analizie obejmowały płeć mę-
ską, rasę czarną i wiek powyżej 50 lat9. 

Jednym z istotniejszych obszarów ba-
dań nad uszkodzeniem nerek w przebiegu 
COVID-19 jest próba odpowiedzi na pyta-
nie, czy dominuje tu mechanizm pośredni, 
czy mamy także do czynienia z bezpośred-
nim charakterem zmian – obecnie istnieją 
dowody głównie na pośredni mechanizm 
uszkodzenia, a rzadkie przypadki bezpo-
średniego uszkodzenia ograniczone są do 
cewki bliższej. 

Badacze wskazują aktualnie kilka 
głównych mechanizmów, które mogą do-
prowadzić do uszkodzenia nerek w prze-
biegu zakażenia SARS-CoV-2. Do ostrego 

uszkodzenia nerek może dojść w następ-
stwie hipoperfuzji oraz hipoksji spowodo-
wanej „burzą cytokinową”, do tych ogól-
noustrojowych mechanizmów dołącza 
się mikroangiopatia i nadkrzepliwość10. 
Koagulopatia w przebiegu COVID-19 ma 
mieszany charakter i oprócz powikłań za-
krzepowych (zdecydowanie częstszych, 
najbardziej rozległych w płucach) może 
także dochodzić do krwawień. Ryzyko wy-
stąpienia powikłań zakrzepowych i krwo-
tocznych koreluje ze zwiększeniem stę-
żenia CRP, prokalcytoniny, OB, ferrytyny 
oraz D-dimeru oraz zmniejszeniem liczby 
płytek krwi11. Rabdomioliza, która może 
prowadzić do ostrej martwicy cewek nerko-
wych, zapalenia śródmiąższowego, podo-
cytopatii, mikroangiopatii oraz zapadania 
pętli naczyniowych kłębuszka nerkowego, 
także jest przyczyną AKI10. Uważa się, że 
zapadanie pętli naczyniowych jest związa-
ne z predyspozycją genetyczną – homo-
zygotycznością w allelu G1 (rs73885319) 
genu APOL112. 

W związku z obserwacjami dotyczą-
cymi bezpośrednich uszkodzeń w obrębie 
cewki bliższej, postulowano, że w prze-
biegu COVID-19 może dojść do rozwoju 
zespołu Fanconiego. Badacze z Uniwer-
sytetu w Nancy dokonali retrospektywnej 
analizy 42 chorych z COVID-19 bez da-
nych na chorobę nerek w przeszłości, 28 
chorych było hospitalizowanych w oddziale 
intensywnej opieki, pozostali w oddzia-
le chorób wewnętrznych. U 75% chorych 
stwierdzono co najmniej dwa z czterech 
zaburzeń cewki bliższej, co upoważniało 
do postawienia rozpoznania tzw. niecałko-
witego zespołu Fanconiego. Białkomocz 
stwierdzono u 88% chorych, fosfaturię – 
u 55%, urykozurię – u 43%, a glikozurię 
pomimo normoglikemii u 30% chorych. 
U chorych, którzy rozwinęli ostre uszko-
dzenie nerek, częściej stwierdzano cechy 
zaburzeń czynności cewki bliższej niż 
w populacji pacjentów bez AKI13.

Ultrastrukturalne zmiany w nerkach 
w przebiegu CoVId-19

Nie mamy już obecnie wątpliwości, że 
COVID-19 nie jest chorobą ograniczoną 
do płuc – istnieją dowody na bezpośred-
nie zajęcie nerek w przebiegu choroby 
(ryc. 1). Tropizm wirusa do komórek róż-
nych narządów został opisany na podsta-
wie badań autopsyjnych 27 chorych, którzy 
zmarli z powodu COVID-19 – stwierdzono 
obecność SARS-CoV-2 w sercu, wątrobie, 
nerkach i mózgu. Wykazano, że liczba 
chorób towarzyszących korelowała z ner-
kowym tropizmem wirusa. Autorzy sugeru-
ją, że obecność w komórkach nerek RNA 
dla enzymu konwertującego angiotensy-
nę 2 (ACE2), transbłonowej serynowej 
proteazy 2 (TMPRSS2) oraz katepsyny L 
(CTSL), może tłumaczyć tropizm nerko-
wy, ponieważ udowodniono, że SARS-
-CoV-2 wykorzystuje receptory dla tych 
białek w procesie wnikania do komórek14. 
Ultrastrukturalne dowody na bezpośrednie 
zakażenie SARS-CoV-2 w obrębie nerek 
przedstawił zespół z Ann Arbor (Michigan, 
USA). Badacze stwierdzili, że wakuoliza-
cja komórek nabłonka cewek bliższych 
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koreluje z zakażeniem SARS-CoV-2, wa-
kuole te były zresztą podobne do struktur 
opisywanych już wcześniej w zakażeniu 
SARS-CoV(-1). Analiza ultrastrukturalna 
ujawniła różnorodne formy wirusa w ko-
mórkach nabłonka cewek. Wielkość czą-
steczek wirusa wahała się od 65 do 91 nm, 
dojrzałe wirusy znajdowały się wewnątrz 
cytoplazmy i ogniskowo grupowały się 
w większe skupiska. Cząsteczki wirusa 
składały się z rdzenia o pośredniej gęsto-
ści otoczonego kopertą obficie wysadzaną 
elektronowo-gęstymi wypustkami, tworząc 
charakterystyczną „koronę”. Sąsiadujące 
wakuole zawierały liczne jajowate pęche-
rzyki z podwójną błoną z szorstką sia-
teczką endoplazmatyczną, wskazując na 
aktywną replikację. W komórkach kłębusz-
ków i śródbłonka naczyniowego nie wyka-
zano obecności wirusa15, co wiąże się z sil-
ną ekspresją ACE2 w cewkach nerkowych, 
ale nie w kłębuszkach16. 

Przeniesienia badań nefropatolo-
gicznych na kliniczne dokonali badacze 
z Hamburga, którzy analizowali bioptaty 
nerek uzyskane w grupie 63 pacjentów 
z zakażeniem SARS-CoV-2. RNA wirusa 
wykryto w nerkach 60% chorych na CO-
VID-19, a jego obecność korelowała ze 
starszym wiekiem i, co potwierdza wcze-
śniej opisane spostrzeżenia, ilością chorób 
współistniejących. Dane kliniczne na temat 
wydolności nerek w przebiegu COVID-19 
były dostępne tylko dla 39 chorych z bada-
nej grupy. Spośród 32 pacjentów, u których 
wystąpiło ostre uszkodzenie nerek, RNA 
wirusa w komórkach nerek zidentyfikowano 
u 23 chorych (72%). U pacjentów bez AKI 
w przebiegu COVID-19 (n=7), RNA wirusa 
stwierdzono u 3 chorych (43%). Ponadto, 
chorzy, u których RNA wirusa pojawiło się 
w komórkach nerek mieli istotnie większe 
ryzyko zgonu17. Badanie obecności wirusa 
lub jego antygenów w moczu mogłoby być 
przydatne z punktu widzenia diagnostycz-
nego i rokowniczego, jednak dotychczas 
nie wykazano obecności wirusa w moczu, 
a był obecny w krwi, ślinie i kale18. 

CoVId-19 w populacji osób z prze-
wlekłą chorobą nerek 

Coraz więcej danych wskazuje na 
szczególne znaczenie współistnienia prze-
wlekłej choroby nerek (PChN) i jej związek 
z ciężkim przebiegiem i złym rokowaniem 
w COVID-19. 

W meta-analizie 4 badań, która objęła 
łącznie 1389 pacjentów z COVID-19, w tym 
273 o ciężkim przebiegu choroby analizo-
wano współistnienie przewlekłej choroby 
nerek (PChN) jako predyktora ciężkiego 
przebiegu COVID-19. Mimo, że w żadnym 
z tych badań osobno nie zidentyfikowano 
PChN jako istotnego predyktora ciężkiego 
przebiegu choroby, to w analizie zbiorczej 
wykazano istotny statystycznie związek 
współistnienia PChN i ciężkiego przebiegu 
COVID-19 [OR 3,03 (95% CI 1,09–8,47)]. 
Autorzy postulują, że pacjenci z przewlekłą 
chorobą nerek powinni ściśle przestrzegać 
środków ostrożności, a po ewentualnym 
zakażeniu powinni być objęci szczególnym 
nadzorem celem szybkiego zdiagnozowa-
nia progresji choroby. Wskazuje się także 

na ewentualną rolę PChN jako istotnego 
czynnika w modelach stratyfikacji ryzyka 
ciężkiego przebiegu COVID-1919. 

Dowody na istotne znaczenie przewle-
kłej choroby nerek jako czynnika ryzyka 
w przebiegu COVID-19 pochodzą z brytyj-
skiej analizy, która objęła ok. 17 mln osób. 
Współczynnik ryzyka (hazard ratio – HR) 
zgonu z powodu COVID-19 dla przewlekłej 
choroby nerek w stadium G3 był podobny 
do tego, jaki wiązał się ze współistnieniem 
cukrzycy czy otyłości II stopnia, natomiast 
HR dla przewlekłej choroby w stadium G4 
był istotnie większy niż ten odpowiadający 
współistnieniu niewydolności serca czy na-
wet chorób płuc20. 

Ważnym aspektem w perspektywie 
badań nad możliwościami leczenia CO-
VID-19 w grupie pacjentów z PChN jest 
zjawisko dyskwalifikacji pacjentów z prze-
wlekłą chorobą nerek z badań klinicznych. 
Dokonano analizy 484 badań klinicznych 
ukierunkowych na leczenie COVID-19, któ-
re zostały zarejestrowane w bazie Świa-
towej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization International Clinical Trials 
Registry Platform (WHO-ICTRP)). W 45% 
spośród 364 badań klinicznych z lekami 
przewlekła choroba nerek była kryterium 
dyskwalifikacji, najczęśniej sytuacja ta do-
tyczyła badań z chlorochiną lub hydroksy-
chlorochiną21. 33% spośród badanych le-
ków nie było zalecane do stosowania przez 
chorych z PChN. Biorąc pod uwagę wyżej 
wspomniane ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19 w populacji chorych z przewle-
kłą chorobą nerek problem ten wydaje się 
wymagać podjęcia pilnych działań. 

CoVId-19 w populacji chorych diali-
zowanych 

Populacja pacjentów dializowanych 
jest wyjątkowo narażona na ciężki przebieg 
i zgon z powodu COVID-19. Analiza, opar-
ta na danych z rejestru ERA-EDTA, objęła 
3160 pacjentów hemodializowanych, 125 
– dializowanych otrzewnowo i 1013 cho-
rych po przeszczepieniu nerki. Wykorzy-

stując metodę propensity score matching 
porównano ryzyko zgonu w grupie chorych 
dializowanych i w dobranej pod wzglę-
dem epidemiologicznym grupie kontrolnej, 
stwierdzono 20-procentową śmiertelność, 
a ryzyko zgonu było 21,1 razy większe 
w grupie chorych dializowanych. Zdecy-
dowanie większą śmiertelność (31,4%) 
notowano w grupie pacjentów powyżej 
75. roku życia. Ryzyko zgonu wśród męż-
czyzn wynosiło 22,5%, a u kobiet 19% i to 
właśnie starszy wiek oraz płeć męska były 
jedynymi niezależnymi czynnikami ryzyka 
w analizie wieloczynnikowej. Największe 
ryzyko zgonu dotyczyło pacjentów, u któ-
rych przyczyną schyłkowej niewydolności 
nerek było nadciśnienie tętnicze (24,3%), 
dla chorych z cukrzycową chorobą nerek 
ryzyko wynosiło 20,6%, a z kłębuszkowymi 
zapaleniami nerek – 16,7%. Ryzyko zgo-
nu z powodu COVID-19 w grupie chorych 
dializowanych otrzewnowo wynosiło 25%, 
a hemodializowanych – 23,8%22.

Wobec powyższych alarmujących da-
nych zapewnienie bezpieczeństwa i ograni-
czanie szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 
w stacjach dializ stało się ogromnym wy-
zwaniem. Strategie zmniejszające ryzyko 
szerzenia się zakażeń powinny być wdro-
żone na trzech poziomach – wśród pacjen-
tów, wśród personelu oraz w ośrodku dia-
liz (reorganizacja w zakresie dostępności 
pomieszczeń i sposobu przemieszczania 
się). Choć większość strategii zapewniania 
bezpieczeństwa realizowanych w stacjach 
dializ jest podobna w poszczególnych 
ośrodkach, to na szczególną uwagę zasłu-
gują zalecenia ciągłego dostosowywania 
działań zapobiegawczych wraz z rozwojem 
pandemii, a także zwracanie uwagi na psy-
chofizyczny dobrostan personelu wobec 
dużego obciążenia i nowych wyzwań zwią-
zanych z aktualną sytuacją23. 

CoVId-19 w populacji chorych po 
przeszczepieniu nerki 

Bardzo duże ryzyko związane z CO-
VID-19 jest także notowane u chorych po 

Rycina 1
Dowody na bezpośrednie zajęcie nerek w przebiegu COVID-19
(na podstawie Khan et al. Does SARS-CoV-2 Infect the Kidney? J Am Soc Nephrol. 2020; 31: 2746–2748, zmienione). 
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przeszczepieniu nerki. W wyżej cytowa-
nej analizie, która objęła 1013 chorych po 
przeszczepieniu nerki stwierdzono, że ry-
zyko zgonu w tej grupie wynosi 19,9% i jest 
aż 92,7 razy większe niż w epidemiologicz-
nie dobranej grupie kontrolnej. Porównanie 
ryzyka zgonu w grupie chorych dializowa-
nych i po przeszczepieniu nerki wykaza-
ło, że jest ono o 28% większe u biorców 
przeszczepu. Ryzyko zgonu w grupie pa-
cjentów po przeszczepieniu nerki powyżej 
75. roku życia wynosiło 44,3%, a starszy 
wiek był jedynym istotnym czynnikiem ry-
zyka w analizie wieloczynnikowej. Ryzyko 
zgonu wśród mężczyzn wynosiło 19,1%, 
a wśród kobiet – 22,2%. Inaczej niż w gru-
pie chorych dializowanych, największe ry-
zyko zgonu (30,6%) dotyczyło pacjentów, 
u których przyczyną schyłkowej niewydol-
ności nerek własnych była cukrzyca22. 

W analizie, w której porównywano 
śmiertelność chorych po przeszczepieniu 
i pacjentów na liście oczekujących hospi-
talizowanych z powodu COVID-19, nie 
wykazano różnic w zakresie śmiertelności, 
konieczności przyjmowania do oddziałów 
intensywnej terapii czy wentylacji mecha-
nicznej24. W innym badaniu, które objęło 
te populacje wykazano większe ryzyko 
zakażenia w grupie chorych dializowanych 
na liście oczekujących, natomiast ryzyko 
zgonu – wśród chorych po przeszczepie-
niu, w związku z czym ogólna śmiertelność 
w obu grupach była podobna25. 

 
podsumowanie
Zaburzenia ze strony nerek są częstym 

powikłaniem w przebiegu COVID-19. Ostre 
uszkodzenie nerek, które może dotyczyć 
nawet co 3. chorego z COVID-19, jest sil-
nym i niezależnym czynnikiem ryzyka zgo-
nu. Szczególnie duże ryzyko dotyczy pa-
cjentów, u których ostre uszkodzenie nerek 
rozwinęło się w przebiegu rabdomiolizy. Do 
rozwoju AKI prowadzą różne mechanizmy 
patogenetyczne, wśród których należy wy-
mienić hipoperfuzję, hipoksję, mikroangio-
patię czy koagulopatię. Do rzadkich, lecz 
istotnych klinicznie mechanizmów należą 
glomerulopatia z zapadaniem się pętli na-
czyniowych oraz ostry zespół Fanconiego. 
Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek we 
wszystkich jej stadiach, w tym chorzy dia-

lizowani oraz po przeszczepieniu nerki, są 
populacją szczególnie narażoną na ciężki 
przebieg i zgon w przebiegu COVID-19. 
Grupy te należy objąć wyjątkową opieką, 
obejmującą edukację w zakresie możli-
wych metod unikania zakażenia, a w przy-
padku zachorowania nadzór w celu szyb-
kiego stwierdzenia pogorszenia stanu 
i ustalenia wskazań do ewentualnej hospi-
talizacji. 
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