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Jak oceniać przesączanie kłębuszkowe  
u dzieci?  

wielkość przesączania kłębuszkowego (gFR) jest podstawą oceny filtracyj-
nej nerek. Sposoby oznaczenia gFR są bezpośrednie, stosowane rzadziej, oraz 
pośrednie (estimated) - gdy na podstawie wzorów wykorzystujących markery 
filtracji oraz danych antropometrycznych wylicza się gFR. Z metod bezpośred-
nich na uwagę zasługuje ocena klirensu osoczowego iohexolu, coraz bardziej 
popularna u dzieci. w pracy przedstawiono problemy związane z oceną gFR 
w pediatrii, z uwzględnieniem okresu noworodkowego. Zaprezentowano naj-
częściej stosowane wzory do wyliczania egFR z użyciem stężenia kreatyniny 
i cystatyny C oraz wzory wielomarkerowe. omówiono także nowy wzór FAS, 
dostosowany do każdego wieku, który wymaga tylko znajomości kreatyniny 
pacjenta oraz średniego populacyjnego stężenia kreatyniny w danym wieku. 
Jest to ciekawa koncepcja, pozwalająca na ocenę gFR bez danych antropome-
trycznych. Celem opracowania był przegląd wzorów na egFR, popularyzacja 
wzorów wielomarkerowych oraz praktyczne uwagi co do ich zastosowania. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2017, 21, 167-172)

How to assess glomerular filtration rate in children?
glomerular filtration rate (gFR) is essential in the kidney function assess-

ment. The methods of gFR assessment could be: direct (rarely used) and esti-
mation of gFR equations based on serum filtration markers and anthropometric 
data. The iohexol plasma clearance is becoming more popular nowadays also 
in children. In review the problems of estimation of gFR in pediatric patients 
are presented including newborn period. The most common used egFR equa-
tions from serum creatinine and cystatin C concentrations and multimarkers 
formulas were shown. The new FAS equation, adapted for all age population 
was given. This formula requires only serum creatinine concentration and the 
age average creatinine population value. It is interesting idea of calculation 
egFR without knowledge of anthropometric data. The aim of this review is ex-
planation of the practical aspects of egFR formulas and the encouragement of 
more frequent application of multimarker formulas not only in children.

(NepRol. dIAl. pol. 2017, 21, 167-172)

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów

otrzymano: 13.09.2017
Zaakceptowano: 15.11.2017

wstęp
Wielkość przesączania kłębuszkowego 

(glomerular filtration rate – GFR) wyraża 
funkcję filtracyjną nerek i stanowi podsta-
wę klasyfikacji przewlekłej choroby nerek 
(PChN). Wyliczanie GFR jest kluczowym 
narzędziem nefrologa, a precyzja oblicza-
nia GFR jest niezbędna dla oceny chorych 
z PCHN, konieczna dla określaniu zaawan-
sowania ostrego uszkodzenia nerek (AKI 
- Acute Kidney Injury), przy dawkowaniu 
leków oraz monitorowaniu funkcji nerek, 
nie tylko w nefrologii, ale i w onkologii, he-
matologii, intensywnej terapii i innych spe-
cjalnościach. Stąd wydaje się ważna zna-
jomość metod oceny GFR oraz czynników 
modyfikujących. W artykule przedstawiono 
najważniejsze problemy i wątpliwości doty-
czące oceny GFR u dzieci.

GFR wyrażany jest w ml/min norma-
lizowany na 1,73 m2 powierzchni  ciała. 
Niektórzy badacze kwestionują ten spo-
sób, proponując inne normalizacje wyniku 
do wzrostu, wzrostu do potęgi, całkowitej 
wody ustroju, beztłuszczowej masy ciała 
[1,2]. Sposób normalizacji wywiera istotny 
wpływ na wynik zwłaszcza przy zaburze-
niach stanu odżywienia, u osób bardzo 
szczupłych albo otyłych.

pomiar gFR bezpośredni czy po-
średni (wyliczany przy użyciu wzorów)?  

Do bezpośredniego pomiaru GFR wy-
korzystuje się substancje, których stężenie 
osoczowe zależy od czynności filtracyjnej 
nerek. Taki idealny marker GFR powinien 
być usuwany z organizmu tylko przez fil-
trację kłębuszkową, nie być adsorbowany 
ani wydalany przez cewki, nie wiązać się 
z białkami osocza, być nietoksyczny, obo-
jętny, tani, łatwo oznaczalny we krwi i mo-
czu. Idealny marker endogenny nie istnieje. 
Najpowszechniej wykorzystywana jest kre-
atynina, ale wiadomo, że kreatynina może 
ulegać sekrecji i adsorpcji cewkowej, a pre-
cyzyjne wykonanie i wyliczenie jej klirensu 
nerkowego, wymagające dobowej zbiórki 
moczu, jest mało precyzyjne. Rodzaj moż-
liwego błędu przy zastosowaniu tej metody 
jest nieprzewidywalny [1,3]. Stąd klirens 
kreatyniny, niezwykle popularny wśród nie-
-nefrologów, jest uważny przez znawców 
tematu za niedokładny [1-5]. Ponadto stę-
żenie kreatyniny w surowicy jest zależne 
od masy mięśniowej, diety, podaży białka, 
niektórych leków, a wydalanie cewkowe 
kreatyniny od wpływu leków (cimetydyna, 
trimetoprim, fibraty) oraz stopnia niewydol-
ności nerek. Wszystkie te czynniki podwa-
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żają doskonałość kreatyniny jako markera 
GFR.

Egzogenne wskaźniki filtracji są wy-
korzystywane w oddziałach klinicznych. 
Za złoty standard GFR uważa się klirens 
inuliny. Inulina jest wielocukrem, który 
spełnia kryteria idealnego markera filtra-
cji. Procedura wyznaczenia klirensu inu-
liny jest niezwykle pracochłonna, wyma-
ga jej ciągłego wlewu, pobierania próbek 
krwi i moczu w określonych sekwencjach 
czasowych, odpowiedniej podaży płynów. 
Inne egzogenne markery GFR to: iothala-
mate, iohexol, 51Cr EDTA (kwas wersetowy 
znakowany chromem), 99mTc DTPA (kwas 
dietylenotriaminopięciooctowy znakowany 
technetem). Idea wyliczania GFR przy uży-
ciu markerów egzogennych opiera się na 
krzywej eliminacji danej substancji z oso-
cza czyli de facto wyliczania ich klirensu 
osoczowego. Marker jest podawany do-
żylnie w bolusie,  pobiera się kilka próbek 
krwi w ustalonych odstępach czasowych. 
Następnie stężenie markera w surowicy 
oznacza się metodami HPLC lub wykonuje 
pomiar aktywności radioizotopu. W odróż-
nieniu od wyliczania klirensu nerkowego 
w klirensie osoczowym nie ma konieczno-
ści pobierania próbek moczu [1,3-5].

U dzieci metoda oznaczenia kliren-
su osoczowego iohexolu staje się coraz 
bardziej powszechna. Iohexol jest niejo-
nowym, niskojodowym, niskoosmolarnym 
środkiem kontrastowym o masie cząstecz-
kowej 821 Da, marker ten nie jest bardzo 
drogi, wystarczy podaż niewielkiej dawki, 
nie jest radioaktywny. Wadą iohexolu jest 
możliwa reabsorpcja cewkowa oraz wiąza-
nie z białkami (w niewielkim stopniu). Iohe-
xol oznacza się w surowicy metodą HPLC. 
Wykorzystując krzywe eliminacji iohexolu 
przy znanej objętości dystrybucji wylicza 
się  GFR wg wzorów matematycznych [5-
7].  Spadek stężenia po podaniu danego 
markera następuje wg krzywej dwufazowej 
(hiperbolicznej), istnieją 2 metody pobie-
rania próbek krwi - albo po krótkim czasie 
od podania - albo dopiero po 2 godzinach 
i później. Opracowano wzory pozwalają-
ce wyliczyć GFR tylko z jednego pobrania 
próbki krwi (w określonym czasie w zależ-
ności od wartości GFR) i jednokrotnego 
pomiaru stężenia iohexolu, co upraszcza 
procedurę i zmniejsza koszty [7-9] i jest 
uznawane za wiarygodne dla zakresu GFR 
> 30 ml/min/1,73m2 [10]. Obie metody są 
wg badaczy równie dokładne jak wykona-
nie klirensu inuliny [1,3,10], choć wg innych 
metoda jednego oznaczenia jest obar-
czona większym błędem [11]. W naszym 
ośrodku od 10 lat wykonujemy test z iohe-
xolem i rekomendujemy go jako bezpiecz-
ny i akceptowany przez dzieci [12].

wzory na wyliczanie egFR
Z uwagi na pracochłonność powyż-

szych metod w codziennej praktyce klinicz-
nej stosuje się wyliczanie eGRF na pod-
stawie wzorów. W piśmiennictwie znaleźć 
można bardzo wiele wzorów zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Wykorzystują one je-
den lub kilka markerów filtracji oraz dane 
antropometryczne. Wg KDIGO (Kidney Di-
sease Improving Global Outcomes) u dzie-

ci zaleca się zastosowanie wzoru Schwart-
za („przyłóżkowego”- wykorzystującego 
stężenie kreatyniny), a u dorosłych  wzór 
CKD-EPI, który posiada zróżnicowane 
współczynniki zależne od wieku, płci oraz 
wartości stężenia kreatyniny i cystatyny C 
[13-15].

W okresie przed wprowadzeniem stan-
daryzacji oznaczeń kreatyniny i cystatyny 
C istniały znaczne różnice międzylabora-
toryjne, co wpływało na postaci wzorów. 
Powodowało także różnice w uzyskiwa-
nych wynikach i wyjaśniało zmienności 
współczynników poszczególnych wzorów, 
proponowane przez różnych autorów. Za-
wsze więc powinno się sprawdzić jaką me-
todą były wykonane oznaczenia kreatyniny 
i cystatyny przed zastosowaniem danego 
wzoru. 

 Obecnie stężenie kreatyniny w więk-
szości laboratoriów jest oznaczane metoda 
enzymatyczną, a nie metodą koloryme-
trczną Jaffe’go, wartości stężeń uzyskane 
w metodzie enzymatycznej są niższe. Po-
nadto, coraz powszechniej, wyniki ozna-
czeń kreatyniny standaryzowane są do 
wzorca wg metody IDMS. Dla cystatyny C 
istnieją dwie metody oznaczania: turbido-
metryczna (PETIA) oraz nefelometryczna  
(PENIA). Ta druga metoda jest uznawana 
za dokładniejszą. W 2010 wprowadzono 
wzorzec do standaryzacji oznaczeń cysta-
tyny C [16].

Warto zaznaczyć, że poza nowym wzo-
rem CAPA oraz zmodyfikowanym wzorem 
Schwartza pozostałe wzory z cystatyny 
C określono przed okresem kalibracji la-
boratoriów. Niektóre wzory jak np. wzór 
Schwartza oraz wzór CKD-EPI były mo-
dyfikowane po przeliczeniu stężeń do me-
tod standaryzacji [17]. Wzory ze stężenia 
kreatyniny uwzględniają zwykle współ-
czynnik korekcji dla wieku oraz dane an-
tropometryczne (najczęściej wzrost) i płeć. 
Natomiast wzory dla cystatyny C są zwy-
kle niezależne od wieku i danych antropo-
metrycznych za wyjątkiem nowego wzoru 
CABA, uwzględniającego wiek [18].  Nie-
które wzory wielomarkerowe mają mody-
fikacje dla wybranych sytuacji klinicznych 
jak np. wzór Zapitelli dla dzieci z przepu-
kliną oponowo-rdzeniową lub u dzieci po 
przeszczepieniu nerki [19].

Należy pamiętać, że wzory do wylicza-
nia eGFR są wyznaczane najczęściej na 
grupie chorych z PCHN i w tym zakresie 
przedziału wartości GFR są dokładne, na-
tomiast dla wysokich wartości jak > 120 
ml/min/1,73m2 otrzymuje się niewiarygod-
ne wyniki, np. stosując najbardziej popu-
larny i zalecany dla dzieci „przyłóżkowy” 
wzór Schwartza [15]  otrzymamy zaniżone 
wartości eGFR [12, 20]. Generalnie przy 
wyższych wartościach GFR > 150 ml/
min/1,73m2  wielkość błędu w wyliczaniu 
eGFR wzrasta [1,12,20]

Stąd wynika duża ilość „poprawek” do 
oryginalnych wzorów,  wprowadzanie wła-
snych „lokalnych” współczynników korekcji 
dostosowanych do danej populacji dzieci, 
do metod oznaczeń kreatyniny lub cystaty-
ny C oraz metod bezpośredniego pomiaru 
GFR. De Souza proponowała korektę wzo-
ru Schwartza w zależności od wieku [20]. 

Na podstawie własnych opracowań suge-
rowaliśmy modyfikacje wzoru Schwartza 
przy wyższych wartościach eGFR [21]. 
Wydaje się, że takie podejście jest akcep-
towalne.

Wzory wielomarkerowe uważane są 
przez wszystkich za bardziej precyzyjne 
[1-4,22,23], ale z powodu ceny oznaczeń 
cystatyty C nie są one powszechnie sto-
sowane. Ich złożoność matematyczna 
często przekracza możliwość „przyłóżko-
wego” wyliczenia, lecz pomocne są wersje 
kalkulatorów on-line. Większość badań, 
w tym własne wykazują, że wzory dla doro-
słych nie powinny być stosowane u dzieci, 
zwłaszcza < 14 roku życia z uwagi na nie-
akceptowany błąd wyniku [1,3,12].  W jed-
nym z badań grupie dzieci z PCHN nie wy-
kazano przewagi  przydatności klinicznej 
bezpośredniego pomiaru GFR w odniesie-
niu do wyliczania eGFR z wzoru wielomar-
kerowego [24].

W tabeli I przedstawiono najczęściej 
używane wzory na wyliczanie eGFR 
u dzieci.

U kogo więc warto wykonać bezpo-
średni pomiar gFR?

Cytując opinie badaczy zajmujących 
się oceną GFR, bezpośredni pomiar GFR 
jest wskazany przy podejrzeniu hiperfiltra-
cji, obserwowanej między innymi u chorych 
z cukrzycą, hemoglobinopatiami, ADPKD, 
FSGS, otyłością, sinicznymi wadami serca, 
schorzeniami nowotworowymi, zespołem 
bezdechu sennego oraz przy istotnych 
rozbieżnościach pomiędzy wyliczeniami 
eGFR z kreatyniny i cystatyny C, co zdarza 
się najczęściej u dzieci i dorosłych z nie-
prawidłowościami składu ciała, z cechami 
niedożywienia [1,2] 

wzory bazujące na stężeniu kreaty-
niny czy Cystatyny C ?

Czy wyliczanie eGFR na podstawie 
stężenia cystatyny C jest bardziej dokład-
ne niż wykorzystanie tylko stężenia kreaty-
niny? Generalnie nie ma jednoznacznych 
opinii wśród badaczy. Niektórzy wykazują 
przewagę wzorów z cystatyny jako bardziej 
czułych w diagnostyce obniżonego eGFR  
i mniej zależnych od innych czynników jak 
wiek, wzrost [1, 25-28], ale są i odmienne 
opinie [1,26,29].

Cystatyna jest białkiem produkowa-
nym przez wszystkie komórki jądrzaste 
organizmu i jej stężenie jest niezależne od 
płci, wieku i masy mięśniowej,  co stanowi 
podstawową zaletę w odniesieniu do kre-
atyniny. Cystatyna C jest reabsorbowana 
i metabolizowana w komórkach cewek 
proksymalnych i w warunkach fizjologii jej 
stężenie moczu jest bardzo niskie [1-3]. Na 
stężenie cystatyny C może wpływać: sto-
sowanie steroidów (wg niektórych autorów, 
szczególnie ważne u pacjentów po prze-
szczepieniu nerki), zaburzenia czynności 
tarczycy oraz stany zapalne. Natomiast 
wyniki badań wskazują, że skład masy cia-
ła ma mniejszy wpływ na eGFR wyliczany 
z cystyny C niż z kreatyniny [30]. 

Uważa się zatem, że u pacjentów 
z małą masą mięśniową, niedożywionych 
i wyniszczonych, z niedowładami kończyn 
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dolnych jak np.  u dzieci z przepukliną opo-
nową-rdzewniową, dystrofiami mięśniowy-
mi - wzory korzystające  z cystatyny C są 
preferowane  [1-4]. Podobna sytuacja do-
tyczy pacjentów w trakcie leczenia onko-
logicznego, u których z uwagi na znaczną 
podaż płynów często obserwujemy niskie 
stężenia kreatyniny. To powoduje zawyża-
nie wartości eGFR.  Dotyczy to wszystkich 
wzorów wykorzystujących stężenie kre-
atyniny, także wzorów wielomarkerowych. 
Najpoważniejszą konsekwencją błędnego 
wyliczenia eGRF jest przeszacowanie wiel-
kości filtracji kłębuszkowej i podanie zbyt 
dużej dawki leku wydalanego przez nerki.   

Nowe  markery filtracji
Ostatnio pojawiły się wzory na eGFR 

z wykorzystaniem innych markerów jak np. 
beta 2 mikroglobuliny czy beta trace pro-
teiny, zaproponowane przez Inkera i wsp. 

[31], a także dla dzieci przez Witzela i wsp. 
[32]. Obie substancje są małymi białkami, 
beta trace proteina jest produkowana w ko-
mórkach centralnego systemu nerwowego, 
a beta 2 mikroglobulina jest fragmentem 
HLA I klasy produkowanym przez jądrzaste 
komórki.  Są one usuwane z osocza przez 
filtrację kłębuszkową, a ich stężenie kore-
luje z wielkością GFR i jest niezależne od 
wieku (podobnie jak cystatyny C). Koniecz-
ne są jednak dalsze  badania potwierdzają-
ce ich przydatność kliniczną, jak dotąd nie 
wykazano przewagi tych wskaźników nad 
tradycyjnymi markerami GFR. Wg Fillera 
i wsp. wzory Inkera nie powinny być stoso-
wane u dzieci [33].

Metody obliczania gFR bez danych 
antropometrycznych 

Pottel i wsp. zaproponowali ciekawą 
koncepcję wyliczania GFR bez znajomości 

wzrostu dziecka.  Aby oszacować eGFR 
wystarczy znajomość stężenia kreatyniny 
oraz współczynnika Q - odpowiadającego 
średniej wartości populacyjnej kreatyniny 
dla danego wieku [34]. W 2016 rozszerzo-
no wcześniejszy wzór dla całej populacji 
uwzględniając dorosłych [35]. Badanie 
obejmowało 6870 pacjentów z kilku krajów, 
wszyscy pacjenci mieli wykonany bezpo-
średni pomiar GFR. Wzór zwany FAS (full 
age spectrum) ma postać przedstawioną 
w tabeli I, a wartości populacyjne kreaty-
niny przedstawiono w tabeli II. Obecnie te 
sama koncepcja została wykorzystana do 
prezentacji wzoru populacyjnego z cystaty-
ny C (patrz tabela I) oraz również do wzoru 
uwzględniającego oba markery [36]. Wzo-
ry powyższe zostały zweryfikowany przez 
innych badaczy jako równie dokładne jak 
wzór Schwartza i wystarczająco czułe do 
wykrywania PCHN u dzieci [37,38]. Bakker 

36.5 x (wzrost* / Scr)

Skróty:
CysC – stężenie cystatyny C [mg/l]; 
stężenie mocznika w BUN [mg/dl]
Scr – stężenie  kreatyniny [umol/l] 
age wiek [lata], Wt – masa ciała [kg], Ht – wzrost [m] , *wzrost w [cm]
 PENIA – metoda nefelometryczna
 Q – wartości podano w tabeli II
 QcysC – 0,82 mg/l dla wieku < 70 lat , i 0,95 mg/l > 70 lat   

Abbreviations: 
CysC – serum cystatin  [mg/l]; 
Urea in [mg/dl]
Scr – serum creatinine [umol/l] 
age  [years], Wt – body weight  [kg], Ht – height [m], *height  in [cm]
 PENIA – immunonephelometric method
 Q – the Q values are presented in table II
 QcysC – 0,82 mg/l for age < 70 years and 0,95 mg/l for age > 70 years  

Tabela I
Wzory na wyliczanie eGFR u dzieci:
The eGFR formulas in children.

Marker Sposób 
oznaczania Rok Wzór  [ml/min/per1.73m2] Średni GFR

ml/min/1.73m2

Liczba 
bada-

nej 
grupy

Wiek
 badanej 

grupy

Metoda 
referencyjna

Wzory na podstawie stężenia kreatyniny

Schwartz  [15] kreatynina
metoda 

enzymatyczna 
IDMS

2009 43.3    495 2-16 lat iohexol 

Pottel - FAS[35] kreatynina
metoda 

enzymatyczna 
IDMS

2016 6870 2,5 lat
-  dorośli

iohexol, klirens 
nerkowy inuliny, 

iothalamat

Flanders 
Metadata [34] kreatynina

metoda 
enzymatyczna 

IDMS
2010 1628 1 m-c 

- 14 lat
51Cr-EDTA

Wzory na podstawie cystatyny C

Zapitelli [19] cyst C PENIA 2006 74 103 1-18 lat iothalamte

Filler [47] cys C PENIA 2003 103 536 1-18 lat 99mTc-DTPA

CAPA [18] cys C PENIA 
kalibracja 2015 99 246 iohexol, inulina 

klirens osoczowy

Pottel –FAS 
CystC [36]

cys C PENIA 
kalibracja 2017 6870 2,5 lat

-  dorośli

iohexol, klirens 
nerkowy inuliny, 

iothalamat

Wzory wielomarkerowe 

Schwartz [17]
kreatynina, 
mocznik, 

cystatyna C

metoda 
enzymatyczna 

IDMS 

Cys C PENIA 

2012 43.3 495 2 -16 lat iohexol

Zapitelli [19] kreatynina
cystatyna C

scr-metoda 
enzymatyczna
Cyst C PENIA

2006 74 103 1-18 lat iothalamte

Chehade [22] kreatynina
cystatyna C

scr- metoda Jaffe
Cyst C-PENIA 2014 86 238 2-18,5 lat Klirens inuliny

Bouvet [23] kreatynina
cystatyna C

scr- metoda Jaffe
Cyst C-PENIA 2006 95 100 1,4-21 lat 51Cr-EDTA

(0.0414 x ln(age) + 0.3018) x L / Scr

75.94 x CysC–1.17

91.62 x CysC–1.123

130 x CysC–1.069 x age–0.117 – 7

39.8 x (Ht  / Scr)0.456 (1.8/CysC)0.418 (30/ BUN)0.079

0.42 x (Ht  / Scr)  – 0.04 x (Ht / Scr)2 – 14.5 x CysC

(43.82 x exp(0.003 x Ht))/(CysC0.635 x Scr0.547)
x1.165 if renal transplant
x1.57Scr0.925 if spina bifida

1.076male (Ht/1.4)0.179

for 2 ≤ age ≤ 40 years

for age > 40 yearsx 0.988(Age–40)

107.3
(Scr / Q)

107.3
(Scr / Q)

x [0.988(Age–40 when age > 40 years]107.3
ScysC
QcysC

+0.69 x Age + (18.25 if female, or 21.88 if male)

63.2x(Scr/96)–0.35x(CysC/1.2)–.056x(Wt/45)0.30x(Age/14)0.40
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i wsp u 408 dzieci potwierdzili precyzję wy-
liczanie eGFR z wzorów nie wymagających 
danych antropometrycznych: FAS oraz 
wzorów z cystatyny C w odniesieniu do 
wzorów Schwartza oraz wzoru wielomar-
kerowego i wobec klirensu inulinu. [38] Za 
podstawową zaletę tej metodologii uważa 
się możliwość wyliczenia eGFR w labora-
torium, co jak dotąd było niemożliwe dla 
dzieci, z uwagi na konieczność danych an-
tropometrycznych.

ocena egFR u noworodków i nie-
mowląt 

Szczególnie trudno jest oszacować 
czynność nerek u noworodków, zwłasz-
cza przedwcześnie urodzonych oraz nie-
mowląt. Stężenie kreatyniny w pierwszych 
dniach życia odzwierciedla kreatyninemię 
matki, a normalizacja stężeń kreatyniny do 
typowych wartości u donoszonych nowo-
rodków może trwać do 2 tygodni, a u wcze-
śniaków nawet do 3-4 tygodni. Wynika to 
z faktu, że kreatynina jest transportowana 
przez łożysko, a funkcja nerek matki jest 
kluczowym determinantem stężenia kre-
atyniny u noworodka. Filler i wsp. wymie-
niają  następujące czynniki wpływające na 
prenatalny GFR płodu: funkcja łożyska, 
GFR matki, stany przedrzucawkowe [39]. 
Znane jest również zjawisko zwiększonej 
reabsorpcji kreatyniny przez cewki, co 
u niedojrzałych noworodków wpływa na 
wzrost stężenia kreatyniny obserwowany 
przez pierwsze dni życia. Dalszy stopnio-
wy spadek stężenia kreatyniny  jest propor-
cjonalny do wieku płodowego noworodka. 
Wszystkie te czynniki powodują szeroki 
zakres „normy” stężenia kreatyniny u no-
worodków [40].

Metody bezpośredniego pomiaru GFR 
są wyjątkowo rzadko stosowane w tej gru-
pie dzieci, a w większość wzorów do oceny 
eGFR została opracowana  dla dzieci > 1 
roku życia. Dla noworodków zastosowanie 
może mieć wzór Flanders Metadata, któ-
ry ma współczynnik korekcji, zależny od 
wieku i jest dostosowany od 1 m-ca życia, 
a także nowy wzór wg Pottel i wsp. [34,35]. 

Generalnie pierwszy miesiąc życia 
pozostaje okresem zmienności GFR, 
zależnym przede wszystkim od stopnia 
dojrzałości noworodka, jego wieku płodo-
wego, współistniejących chorób oraz czyn-
ników wpływających na stan nawodnienia 
i ukrwienie nerek. Dodatkowo z uwagi na 
niedojrzałość nerek ich wrażliwość na pole-
kowe uszkodzenia przez substancje wyda-
lane przez nerki jest szczególnie wysoka. 
Zastosowanie cystatyny C jako markera 
GFR u noworodków staje się coraz bar-
dziej popularne. Istnieją nadal wątpliwości 
czy cystatyna C jest usuwana przez łoży-
sko, większość badaczy uważa, że nie 
i stąd ma ona być  lepszym wskaźnikiem 
dojrzałości nerek noworodka niż kreatyni-
na [39,40]. Poza pierwszymi dniami życia 
w dalszym okresie noworodkowym ob-
serwuje się spadek stężenia cystatyny C, 
który osiąga wartości jak dla dorosłych po 
skończeniu 1 roku życia. Abitbol wykazał, 
że u wcześniaków wzory wykorzystujące 
cystatynę C oraz wzory wielomarkerowe są 
precyzyjniejsze niż wzory z kreatyniny oraz 

Tabela II
Wartości współczynnika Q  czyli średniego populacyjnego stężenia kreatyniny [umol/l] dla wzoru FAS według 
wieku i wzrostu. Cytacja za [35], za zgodą autora.
The Q value= average population creatinine concentration for FAS equation, according to age and height. [35]. With 
author’s permission.

Wiek (lata) Wzrost a (cm) Q (umol/l)

Chłopcy i dziewczynki
1 75,0 23
2 87,0 26
3 95,5 27
4 102,5 30
5 110,0 34
6 116,7 36
7 123,5 39
8 129,5 41
9 135,0 43

10 140,0 45
11 146,0 47
12 152,5 50
13 159,0 52
14 165,0 54

Nastolatki płci męskiej
15 172,0 64
16 176,0 69
17 178,0 72
18 179,0 75
19 180,0 78

Mężczyźni 
>20 lat >181,5 80

Nastolatki płci żeńskiej
15 154,5 57
16 166,0 59
17 166,5 61
18 167,0 61
19 167,5 62

Kobiety
>20 lat >168,0 62

a wzrost = średni wzrost dziecka lub nastolatka dla danego wieku (krzywe populacji belgijskiej)
a height = average height of a child or adolescent for specified age (Belgian population curves) 

Tabela III
Wartości GFR u zdrowych noworodków na podstawie klirensu inuliny.
eGFR values [ml/min/1,73m2] in neonates based on the renal inulin clearance.

Wiek Średni GFR (SD)

Wcześniaki
1-3 dzień 14,0 (5.0)
1-7 dzień 18,7 (5.5)

8-14 dzień 35,4  (13,4)
1,5 mca - 4 m-ca 67,4 (16,6)

Noworodki donoszone
1-3 dzień 20,8 (5,0)
3- 4 dzień 39,0 (15,1)

6 -14 dzień 54,6 (7,6)
1-3 miesiąc 85,3 (35,1)
4-6 miesiąc 87,4 (22,3)
7-12 miesiąc 96,2 (12,2)

According to Schwartz i Furth [48].
SD- odchylenie standardowe; SD - standard deviation
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potwierdził wpływ wieku płodowego i śred-
niego ciśnienia tętniczego na wielkość fil-
tracji kłębuszkowej [41].

Jedną z opcji wyliczania eGFR u no-
worodków przedstawiła Treiber i wsp. Au-
torzy zaproponowali wzór, uwzględniający 
powierzchnię ciała i objętość nerek nowo-
rodka i wcześniaka oraz stężenia cystatyny 
C i stwierdzili dużą zgodność z wartościami 
referencyjnymi dla noworodków. Badacze 
wykazali wpływ objętości nerek na stęże-
nie cystatyny C (zmniejszenie objętości ne-
rek o 10% związane było z wyższym o 9,3 
% stężeniem cystatyny C w krwi pępowino-
wej) [42]. Objętość nerek i  pomiar grubości 
miąższu nerek jest rozważana jako jeden 
z wykładników liczby nefronów, ale wyma-
ga to nadal dalszych badań [39].

W tabeli III i IV przedstawiono warto-
ści kreatyniny i cystatyny C u noworodków 
i wcześniaków [5,40].

Z uwagi na fizjologiczne zwiększa-
nia się przesączania kłębuszkowego w 1 
roku życia warto, pamiętać, że klasyfikacja 
PCHN obejmuje dzieci od 1 roku życia. Po-
dobnie jest skala RIFLE dla AKI ma swoje 
specjalne wytyczne dla noworodków. 

Jakie normy gFR u dzieci powinny 
obowiązywać?

 Wg Pottela, autorytetu w sposobach 
oceny filtracji nerkowej, średnia wartość 
GFR u dzieci powyżej pierwszego roku 
życia i młodych dorosłych wynosi około 
100-110 ml/min/1,73m2. Te dane pochodzą 
z bezpośrednich pomiarów GFR u dzieci 
[1,43]. Zauważalny jest stopniowy wzrost 
GFR wraz z wiekiem do wartości średniej 
około 107 ml/min/1,73m2. Wielkość GFR 
utrzymuje się na tym poziomie do około 
40 roku życia i potem systematycznie się 
obniża wraz z wiekiem (średnio o 1ml/mi-
n/1,73m2 na rok) [1]. Wartość podana po-
wyżej (107) po jej odpowiedniej normaliza-
cji do ml/min/1,73m2 jest podstawą wzoru 
Pottela, omówionego wcześniej. 

Badacze zauważają tendencję do 
nieznacznego spadku wyliczanego GFR 
w obecnych latach w porównaniu do da-
nych sprzed 20-30 lat, co tłumaczy się 
stopniowym wzrostem BMI i BSA dzieci 
i młodych dorosłych. 

Podobnie Pottel polemizuje z wartością 
odcięcia 60 ml/min/1,73m2 jako wartością 
graniczną wskazującą na poważne obni-
żenie GFR i stopień III PCHN wg KDIGO 
z istotnymi konsekwencjami klinicznymi. 

Pottel za wartość krytyczną wskazującą na 
nieprawidłowy wynik eGFR u dzieci i mło-
dych dorosłych uważa wartość 75/min/mi-
n/1,73m2 [44]. Wynika to  z dużych danych 
populacyjnych wyliczanej wartości GFR. 
Warto przekazać taką wiadomość  leka-
rzom pierwszego kontaktu, którzy powinni 
skierować na dalsze badania każdego mło-
dego dorosłego i dziecko z eGFR < 75 ml/
min/1m73m2.

ocena egFR u otyłych i innych 
Otyłość i nadwaga jest chorobą cywi-

lizacyjną i z uwagi na jej rozpowszech-
nienie przedmiotem badań staje się 
także ocena GFR w tej grupie chorych. 
Normalizacja eGFR do powierzchni ciała 
(BSA) wyjaśnia dlaczego pacjent o takim 
samym wzroście a różnej masie ciała 
będzie miał po wyliczeniu niższy eGFR. 
Costa i Schaefer w grupie 313 otyłych 
dzieci porównali eGFR do klirensu kre-
atyniny [45]. Przy wyliczaniu absolutnej 
wartości GFR, bez normalizacji do BSA 
u dzieci otyłych stwierdzono wyższe war-
tości, a po korekcji na 1,73m2 masy ciała  
- były niższe niż u zdrowych dzieci. Au-
torzy zaproponowali normalizacje eGFR 
do BSA wyznaczonej z idealnej masy cia-
ła dziecka (IBW derived BSA) u otyłych 
dzieci. Po zmianie wartości BSA wynik 
eGFR u dzieci otyłych był wyższy. Au-
torzy sugerują, że być może należy roz-
ważyć inną standaryzację eGFR u dzieci 
z nadwagą.

Problem otyłości wiąże się z wpły-
wem składu ciała na wielkość eGFR. Mi-
liku i wsp. ocenili skład masy ciała, w tym 
beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała 
za pomocą DEXA w dużej grupie dzieci 6 
letnich i po wyliczeniu eGFR stwierdzili, że 
skład ciała wpływa silniej na eGFR wyli-
czany z wykorzystaniem kreatyniny, a wzór 
z cystatyny jest niezależny od procentowej 
zawartości masy mięśniowej i tłuszczu 
w składzie ciała [30]. Potwierdza to po-
wszechną opinię na o wpływie składu ciała 
na eGFR, choć podkreśla się, że u dzieci 
z chorobami nerek oraz u dzieci otyłych ta 
zależność jest inna [46].

wnioski
1. Do wstępnej oceny eGFR u dzieci w co-

dziennej praktyce klinicznej najczę-
ściej wykorzystuje się wciąż stężenie 
kreatyniny w surowicy i wyliczany na 
tej podstawie eGFR. Warto pamiętać 

o istotnych ograniczeniach tej metody 
u dzieci.

2. Oznaczenie cystatyny C jest bardzo 
pomocne  w wybranych sytuacjach kli-
nicznych i powinno być szerzej wyko-
rzystywane.

3. Zastosowanie wzorów wielomarkero-
wych znacząco zwiększa precyzję wyli-
czenia eGFR.

4. Przy ocenie eGFR u dzieci należy spoj-
rzeć krytycznie na uzyskany wynik, za-
stosować właściwy wzór dla konkretne-
go pacjenta, uwzględniając jego dane 
kliniczne, antropometryczne i wiek. 

5. Bezpośredni pomiar GFR z zastoso-
waniem iohexolu jest zalecanymi na-
rzędziem w nieczęstych sytuacjach 
klinicznych.
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