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Stosowanie inhibitorów pompy protonowej 
a powikłania ze strony nerek – przegląd 
aktualnych doniesień

Inhibitory pompy protonowej (Ipp) to grupa leków uważanych za bezpiecz-
ne i powszechnie stosowanych w praktyce lekarskiej na całym świecie. w cią-
gu ostatnich lat pojawiło się wiele badań sugerujących związek między ich 
stosowaniem a zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych działań nie-
pożądanych, również ze strony nerek. obejmowały one między innymi ostre 
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (aIN), ostrą niewydolność nerek 
(aKI) oraz przewlekłą chorobę nerek (pchN). powszechne przepisywanie Ipp, 
nierzadko bez odpowiednich wskazań, ich stosowanie niezgodnie z zalece-
niami oraz dostępność Ipp bez recepty sprawia, że działania niepożądane 
związane z ich stosowaniem stają się rosnącym problemem w praktyce le-
karskiej. 

w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przegląd aktualnych doniesień 
na temat związku między stosowaniem Ipp a występowaniem ostrego cewko-
wo-śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrego uszkodzenia nerek oraz prze-
wlekłej choroby nerek. przyglądamy się ponadto różnicom między poszczegól-
nymi Ipp w kontekście ich powiązania z aKI. 

(NeFrol dIal pol. 2021; 25: 26-29)

proton pump inhibitors and adverse kidney outcomes 
– review of literature 

proton pump inhibitors (ppI) are medications considered safe and com-
monly used all over the world. In recent years there has been a number of 
studies suggesting an association between ppIs use and serious adverse 
outcomes, including kidney outcomes. These were for example: acute in-
terstitial nephritis (aIN), acute kidney injury (aKI) and chronic kidney dise-
ase (cKd). commonly prescribed, often without proper medical indications, 
frequently used not in accordance with recommendations and accessible 
over-The-counter, ppIs adverse effects tend to be a growing problem in 
medical practice. 

In this review we present the state of knowledge on adverse kidney outco-
mes of ppIs usage, especially acute interstitial nephritis, acute kidney injury 
and chronic kidney disease. Furthermore, we review the differences between 
particular ppIs in terms of their association with aKI. 

(Neprol dIal pol. 2021; 25: 26-29)
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Inhibitory pompy protonowej – me-
chanizm działania, wskazania do stoso-
wania, rozpowszechnienie

Inhibitory pompy protonowej (IPP) 
to grupa leków stosowanych w leczeniu 
chorób wymagających zmniejszenia wy-
dzielania żołądkowego, takich jak choroba 
refluksowa przełyku (ChRP, ang. GERD), 
zapalenie błony śluzowej żołądka, choro-
ba wrzodowa żołądka i dwunastnicy czy 
zespół Zollingera i Ellisona. Są ponadto 
szeroko stosowane w ramach profilaktyki 
zapalenia błony śluzowej żołądka w trakcie 
terapii niesteroidowymi lekami przeciwza-
palnymi (NLPZ), glikokortykosteroidami 
oraz lekami przeciwpłytkowymi.

Działanie IPP polega na zahamowaniu 
podstawowego oraz pobudzanego wydzie-
lania kwasu solnego przez ATP-azę K+/H+ 
(pompę protonową) komórek okładzino-
wych żołądka. IPP podlegają metabolizmo-
wi wątrobowemu przez cytochrom P450 

i nie wymagają zmniejszania dawek u pa-
cjentów z chorobami nerek. Pierwszy lek tej 
grupy – omeprazol - został wprowadzony 
do leczenia w 1989 roku w Stanach Zjed-
noczonych. Aktualnie IPP należą do grupy 
leków najczęściej stosowanych w praktyce 
lekarskiej [1]. W samych Stanach Zjedno-
czonych liczba pacjentów stosujących IPP 
ze wskazań lekarskich szacowana jest na 
15 milionów, co stanowi około 7,8% dorosłej 
populacji [2]. W 2008 roku w Stanach Zjed-
noczonych wypisano 113 milionów recept na 
te leki o wartości łącznej około 13,9 miliar-
dów dolarów [3,4]. Rozpowszechnienie sto-
sowania IPP jest zapewne wyższe z uwagi 
na ich dostępność bez recepty. Szacuje się 
że ponad 50% (wedle niektórych opraco-
wań nawet 70%) recept na IPP było wyda-
nych bez uzasadnionych wskazań, również 
w warunkach szpitalnych, a nierzadko czas 
terapii znacząco przekraczał podany we 
wskazaniach do stosowania [1,5–7]. 
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Bezpieczeństwo stosowania i dzia-
łania niepożądane

Powszechnie uważa się, że IPP są le-
kami bezpiecznymi, dobrze tolerowanymi 
i obarczonymi małym ryzykiem występo-
wania poważnych działań niepożądanych. 
Jednak w ostatnich latach pojawia się coraz 
więcej doniesień sugerujących zwiększone 
ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń 
niepożądanych związanych ze stosowa-
niem IPP [3,5,8] (tab.1). Co więcej, niektó-
re badania wskazują na związek między 
stosowaniem IPP a większą śmiertelnością 
ogólną, śmiertelnością w przebiegu cho-
rób sercowo-naczyniowych, przewlekłej 
choroby nerek oraz nowotworów górnego 
odcinka przewodu pokarmowego [9–11]. 
Coraz lepiej poznaną grupą poważnych 
działań niepożądanych związanych ze sto-
sowaniem IPP są te związane z czynno-
ścią nerek (omówione poniżej). To ważne, 
szczególnie zważywszy na fakt, że pośród 
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leki 
z grupy IPP stosuje się częściej, a czas le-
czenia jest znacznie większy niż u pacjen-
tów bez PChN [12]. 

Ryzyko wystąpienia poważnych dzia-
łań niepożądanych w przebiegu terapii IPP 
jest małe, ale powszechne stosowanie tej 
grupy leków sprawia, że stają się one co-
raz poważniejszym problemem z punktu 
widzenia praktyki klinicznej. Co ciekawe, 
świadomość potencjalnego ryzyka zwią-
zanego ze stosowaniem IPP jest coraz 
bardziej powszechna wśród pacjentów. 
20% pacjentów było w stanie samodzielnie 
wymienić przynajmniej jedno działanie nie-
pożądane związane ze stosowaniem IPP, 
a przewlekła choroba nerek była jednym 
z najczęściej wymienianych [8].

ostre cewkowo-śródmiąższowe za-
palenie nerek związane ze stosowaniem 
inhibitorów pompy protonowej

Podaje się, że obecnie ponad 70% 
przypadków AIN jest powiązanych ze sto-
sowaniem leków. Niemal każdy lek może 
potencjalnie wywołać AIN, ale spośród 
wszystkich grup najczęściej wymienia 
się antybiotyki, NLPZ oraz IPP [13–15]. 
Należy podkreślić, że chociaż wedle pi-
śmiennictwa antybiotyki i NLPZ nadal od-
powiadają za najwięcej przypadków AIN 
wyindukowanego lekami, to w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat wyraźnie widać rosnący 
udział IPP [16]. 

Pierwsze sygnały o możliwym związku 
między stosowaniem omeprazolu a wystę-
powaniem AIN pojawiły się w studium przy-
padku z 1992 roku [17,18]. Od tamtego 
czasu wiele doniesień, w tym z badań ko-
hortowych, sugerowało zwiększone ryzyko 
wystąpienia AIN podczas stosowania IPP 
[4,5,19]. Blank i wsp. przedstawili badanie 
kliniczno-kontrolne zagnieżdżone, z które-
go wynikało, że ryzyko wystąpienia AIN jest 
ponad pięciokrotnie wyższe w czasie eks-
pozycji na IPP w porównaniu z ekspozycją 
na IPP w przeszłości [20]. Antoniou i wsp. 
dowiedli natomiast, że ryzyko to jest zwięk-
szone nawet do 120 dni od eskpozycji [21]. 

Aktualnie nie ma już wątpliwości, że IPP 
stanowią jedną z grup leków najczęściej 
wywołujących AIN. Metaanaliza obejmują-

ca trzy badania obserwacyjne i łącznie po-
nad 585 tysięcy pacjentów przedstawiona 
w 2017 r. przez Nochaiwong i wsp. wyka-
zała, że stosowanie IPP wiąże się z ponad 
3,6-krotnym zwiększeniem ryzyka wystą-
pienia AIN [5].

Nadal jednak nie poznano mechani-
zmów, które mogłyby wyjaśniać to zjawi-
sko. W oparciu o badania histopatologiczne 
postulowano udział komórkowej reakcji im-
munologicznej, mediowanej głównie przez 
limfocyty T, obejmującej śródmiąższ i cew-
ki nerkowe [22,23]. Najnowsze doniesie-
nia, opublikowane w 2020 r. przez Fon-
techa-Bariuso i wsp., wskazują, że AIN 
wywołane stosowaniem omeprazolu jest 
pochodną bezpośredniego uszkodzenia 
komórek cewek nerkowych, prawdopodob-
nie w przebiegu stresu oksydacyjnego [24]. 

Obraz kliniczny AIN wywołanego stoso-
waniem IPP różni się od AIN wywołanego 
stosowaniem leków z innych grup. Z serii 
opisów przypadków pacjentów z poleko-
wym AIN, potwierdzonym w biopsji nerki 
wynika, że pacjenci z AIN wywołanym IPP 
byli starsi, mieli mniej nasilone objawy, 
a czas między pierwszą ekspozycją na 
lek a wykonaniem biopsji potwierdzającej 
rozpoznanie AIN był dłuższy niż w przy-
padku pacjentów z AIN wywołanym innymi 
lekami. Rzadziej obserwowano klasyczną 
triadę objawów składającą się z gorączki, 
osutki plamisto-grudkowej oraz eozyno-
filii. Częściej pacjenci skarżyli się na nie-
specyficzne objawy takie jak zmęczenie, 
osłabienie i nudności. Niezależnie od leku 
wywołującego, obraz AIN w badaniu ogól-
nym moczu obejmował jałową leukocyturię 
z eozynofilurią i krwinkomocz. Co intere-
sujące, tylko u 49% pacjentów zaobser-
wowano pełne wycofanie się zmian po 6 
miesiącach od zaprzestania stosowania 
IPP [16,22].

 
ostre uszkodzenie nerek związa-

ne ze stosowaniem inhibitorów pompy 
protonowej

Ostre cewkowo-śródmiąższowe za-
palenie nerek (AIN) jest jedną z najczęst-
szych przyczyn ostrego uszkodzenia nerek 
(AKI). Cechy AIN stwierdzono u 15-27% 
pacjentów z AKI poddanych biopsji nerki 
[13]. Odsetek ten może być jednak znacz-
nie wyższy, ponieważ znaczna część 
pacjentów z AKI na podłożu AIN nie jest 
poddawana biopsji nerki. Uważa się, że 
AKI jest najczęstszą manifestacją kliniczną 
AIN w przebiegu stosowania IPP [13,25]. 
W ostatnich latach przeprowadzono wiele 
badań na temat związku między stosowa-
niem IPP a wystąpieniem AKI, ale ich wyni-
ki były niespójne. Próbę ich usystematyzo-
wania podjęło kilka grup badaczy. 

Metaanaliza opublikowana w 2017 r. 
przez Yang i wsp. obejmowała siedem ba-
dań obserwacyjnych i potwierdziła zwięk-
szenie o 61% ryzyka względnego wystą-
pienia AKI u pacjentów stosujących IPP. 
Zależność ta była silniej wyrażona wśród pa-
cjentów poniżej 60.roku życia oraz pacjen-
tów nieprzyjmujących wcześniej IPP [25].  
Z analizy przeprowadzonej przez Chen 
i wsp. opublikowanej w 2020 r. wynika, że 
ryzyko rozwinięcia AKI powiązanego ze 

stosowaniem IPP było większe wśród ko-
biet oraz pacjentów poniżej 65 roku życia 
[26]. Podaje się, że wcześniejsza ekspo-
zycja na IPP może zmniejszać podatność 
nerek na uszkodzenie w nieznanym dotąd 
mechanizmie, zaś młodszy wiek i płeć ko-
bieca predysponują do wystąpienia im-
munologicznych reakcji nadwrażliwości 
[25,26]. 

Zgodnie z wynikami wcześniej cytowa-
nej metaanalizy obejmującej pięć badań 
obserwacyjnych, stosowanie IPP wiązało 
się z 44% większym ryzykiem wystąpienia 
AKI. Zależność ta była również obserwo-
wana, gdy porównywano stosowanie IPP 
ze stosowaniem antagonistów recepto-
ra H2 (H2RA). Pacjenci przyjmujący IPP 
mieli 32% większe ryzyko rozwinięcia AKI 
w porównaniu z pacjentami przyjmującymi 
H2RA. Autorzy oszacowali, że populacyjne 
ryzyko rozwinięcia AKI w wyniku stosowa-
nia IPP sięga od 2,4% do 5,6%, co ozna-
cza, że od 300 do aż 700 tysięcy przypad-
ków AKI w skali świata można by przypisać 
stosowaniu IPP [5].

Autorzy obu wymienionych wyżej meta-
analiz wyraźnie zaznaczają jednak pewne 
ograniczenia swoich opracowań. Wskazu-
ją, że opierają się one jedynie na bada-
niach obserwacyjnych, w związku z czym 
na ich wynik mogło mieć wpływ wiele czyn-
ników zakłócających. Przez to niemożli-
wym jest ustalenie jednoznacznie związku 
przyczynowego między stosowaniem IPP 
a występowaniem AKI. Większość badań 
obserwacyjnych objętych metaanalizami 
nie dostarczała ważnych informacji o cha-
rakterystyce grupy badanej, takich jak 
wyjściowa czynność wydalnicza nerek czy 
stosowanie innych leków, w tym potencjal-
nie nefrotoksycznych. Autorzy zaznaczają, 
że wymagane może być przeprowadzenie 
dalszych badań, pozbawionych powyżej 
wymienionych ograniczeń. Podkreślają 
jednak duże znaczenie wyników obu me-
taanaliz dla codziennej praktyki klinicznej. 
Zalecają bardziej ostrożne i rozważne po-
dejście do przepisywania leków z grupy 
IPP oraz aktywne monitorowanie w kierun-
ku wystąpienia ewentualnych działań nie-
pożądanych, szczególnie w grupach bar-
dziej narażonych na ich rozwinięcie [5,25]. 

Inhibitory pompy protonowej a ostre 
uszkodzenie nerek – czy występuje 
„efekt klasy”

W 2020 r. Chen i wsp. opublikowali ba-
danie porównujące częstość występowa-
nia, obraz kliniczny oraz rokowanie w AKI 
powiązanym ze stosowaniem sześciu 
różnych IPP: pantoprazolu, rabeprazo-
lu, dekslansoprazolu, lansoprazolu, eso-
meprazolu i omeprazolu. Analiza została 
przeprowadzona w oparciu o zgłoszenia 
działań niepożądanych leków, gromadzo-
ne przez 16 lat w bazie FDA (Food And 
Drug Administration). Udokumentowano 
łączną liczbę ponad 141 tysięcy zgłoszeń 
działań niepożądanych związanych ze 
stosowaniem IPP, z czego nieco ponad 
19,5 tysiąca dotyczyło AKI. Co ciekawe, 
większość zgłoszeń nie pochodziła od pra-
cowników ochrony zdrowia. Wykazano, że 
stosowanie każdego z analizowanych IPP 
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Tabela 1
Sugerowane poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem IPP
(za: Ziyad et al. Proton Pump Inhibitors and the Kidney: Implications of Current Evidence for Clinical Practice 
and When and How to Deprescribe. American Journal of Kidney Diseases, 2020)

Choroby sercowo-naczyniowe
Infekcja Clostridioides difficile

Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka
Rak żołądka

Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej
Pozaszpitalne zapalenie płuc

Złamania kości
Niedobór witaminy B12

Niedobór magnezu
Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Ostre uszkodzenie nerek
Przewlekła choroba nerek, w tym schyłkowa niewydolność nerek

B. Kieszek i wsp.

zwiększa ryzyko wystąpienia AKI. Ryzyko 
to było największe przy stosowaniu lan-
soprazolu, a najmniejsze przy stosowa-
niu omeprazolu. Autorzy nadmieniają, że 
lansoprazol, w porównaniu z pozostałymi 
IPP, w najmniejszym stopniu wydalany 
jest przez nerki, ma względnie długi czas 
półtrwania i w największym stopniu hamu-
je cytochrom CYP2C19. Z analizy wynika 
również, że średni czas od rozpoczęcia po-
dania IPP do wystąpienia objawów AKI wy-
nosił 446 dni, jednak w obrębie grupy dało 
się zaobserwować znaczne różnice tego 
parametru. Najkrótszy średni czas od po-
dania do wystąpienia objawów zanotowa-
no dla rabeprazolu i wynosił on 9 dni, zaś 
najdłuższy dotyczył esomeprazolu i wyno-
sił aż 1221 dni. Co ważne, w przypadku 
wszystkich sześciu analizowanych IPP za-
notowano możliwość wystąpienia objawów 
AKI już po podaniu pierwszej dawki leku. 
Kolejny aspekt analizy dotyczył odsetka 
hospitalizacji oraz zgonów z powodu AKI 
związanego z używaniem IPP. Zbiorczo, 
dla całej grupy, odsetki te wynosiły odpo-
wiednio 8,94% i 5,69%. Również tutaj za-
obserwowano znaczne różnice w obrębie 
klasy. Odsetek hospitalizacji z powodu AKI 
był największy dla omeprazolu i wynosił 
22,5%, najmniejszy dla dekslansoprazolu 
i wynosił 1,12%. Największą śmiertelność 
zanotowano dla rabeprazolu i wynosiła 
ona 15,35%, zaś najmniejsza dotyczyła 
omeprazolu i wynosiła 4,07% [26].

Stosowanie inhibitorów pompy pro-
tonowej a przewlekła choroba nerek

Leki z grupy IPP podlegają metaboli-
zmowi wątrobowemu, więc ich stosowanie 
u pacjentów z chorobami nerek powszech-
nie uważa się za bezpieczne. Jednak 
szereg badań przeprowadzonych w cią-
gu ostatnich lat pokazuje, że stosowanie 
IPP może nie tylko zwiększać ryzyko roz-
woju PChN, ale również jej postępu, do 
schyłkowej niewydolności nerek włącznie 
[8,25,27–30]. Ryzyko to było tym większe 
im większe dawki IPP stosowano [27]. 

Metaanaliza pięciu badań obserwa-
cyjnych opublikowana w 2017 r. przez Wi-
jarnpreecha i wsp. wykazała 33% większe 
ryzyko rozwinięcia PChN, ze schyłkową 
niewydolnością nerek włącznie, u pacjen-

tów przyjmujących IPP. Nie wykazano na-
tomiast zwiększenia tego ryzyka u pacjen-
tów stosujących H2RA [30].

Podobne wyniki uzyskano w innej 
metaanalizie obejmującej cztery badania 
obserwacyjne, w której wykazano, że sto-
sowanie IPP wiąże się z 34% większym 
ryzykiem wystąpienia PChN. Warto za-
znaczyć, że analizując podgrupy, badacze 
nie wykazali takiej zależności dla pacjen-
tów powyżej 62 roku życia. Porównując 
stosowanie IPP ze stosowaniem H2RA 
stwierdzono, że pacjenci przyjmujący IPP 
wykazywali 28% większe ryzyko wystą-
pienia PChN w porównaniu z pacjentami 
przyjmującymi H2RA. Autorzy oszacowali, 
że populacyjne ryzyko rozwinięcia PChN 
w wyniku stosowania IPP sięga od 2,1% 
do 4,9%, co oznacza, że od 10,4 do 24,4 
milionów przypadków PChN w skali świata 
można by przypisać stosowaniu IPP [5].

Należy zaznaczyć, że obie wspo-
mniane metaanalizy objęły jedynie bada-
nia obserwacyjne, w związku z czym nie 
można na ich podstawie dowieść związku 
przyczynowego między stosowaniem IPP 
a występowaniem PChN. Podobnie jak 
w przypadku metaanaliz dotyczących AKI, 
autorzy zaznaczają, że wymagane może 
być przeprowadzenie dalszych badań, 
podkreślając jednocześnie, że wyniki obu 
metaanaliz mogą pomóc w podejmowaniu 
świadomych decyzji w praktyce klinicznej 
[5,30].

Mechanizmy odpowiedzialne za rozwój 
PChN nie zostały do końca poznane. Po-
stulowano, że zwiększone ryzyko rozwoju 
PChN wynika z nawracających epizodów 
AIN i/lub AKI związanych ze stosowaniem 
IPP, których skutkiem miała być stopniowa 
degeneracja cewek nerkowych i włóknienie 
śródmiąższu. Jednak Xie i wsp. przedsta-
wili w dane, z których wynikało, że niemal 
50% przypadków PChN związanej ze sto-
sowaniem IPP nie wynika z nawracających 
epizodów AIN lub AKI, co sugeruje inny, 
prawdopodobnie bardziej bezpośredni me-
chanizm przewlekłego uszkodzenia nerek. 
Autorzy podkreślają, że jest to ważny wnio-
sek z punktu widzenia praktyki klinicznej, 
ponieważ może to oznaczać, że samo za-
pobieganie wystąpieniu czy leczenie AIN 
i/lub AKI może nie wystarczyć w ramach 

prewencji rozwoju PChN związanej ze sto-
sowaniem IPP [29]. Inny postulowany me-
chanizm stopniowego pogarszania funkcji 
wydalniczej nerek i rozwoju PChN ma wy-
nikać z hipomagnezemii i związanej z nią 
dysfunkcją śródbłonka, zjawiskiem stresu 
oksydacyjnego i reakcji zapalnej w obrębie 
cewek nerkowych i śródmiąższu. Kieboom 
i wsp. wykazali w 2015 roku, że przyjmowa-
nie IPP przez dłuższy okres czasu zwięk-
sza ryzyko rozwoju hipomagnezemii, a ry-
zyko to zwiększa się przy jednoczesnym 
stosowaniu diuretyków pętlowych [31].  
 
podsumowanie

IPP są powszechnie uważane za bez-
pieczne i szeroko stosowane, wielokrotnie 
bez ewidentnych wskazań lekarskich, co 
wynika z ich powszechnej dostępności bez 
recepty. Coraz więcej doniesień wskazuje, 
że IPP mogą zwiększać ryzyko poważ-
nych działań niepożądanych, w tym AIN, 
AKI oraz PChN. Ograniczenia tych badań, 
wynikające głównie z ich obserwacyjnego 
charakteru, nie pozwalają na jednoznacz-
ne potwierdzenie istnienia związku przy-
czynowego.

Choć częstość występowania poważ-
nych działań niepożądanych wynikają-
cych ze stosowania IPP jest niewielka, to 
jednak rozpowszechnienie stosowania tej 
grupy leków sprawia, że mogą stać się 
one poważnym problemem dla ochrony 
zdrowia, także w ujęciu ekonomicznym. 
Zwiększenie świadomości lekarzy i sa-
mych pacjentów na temat potencjalnego 
ryzyka jakie niesie ze sobą stosowanie IPP 
oraz większa rozwaga i ostrożność oceny 
wskazań do stosowania leków z tej grupy 
może przyczynić się do zmniejszenia czę-
stości występowania działań niepożąda-
nych, w tym AIN, AKI oraz PChN. Należy 
także dostosowywać czas trwania terapii 
do wskazań oraz aktywnie monitorować 
wystąpienie ewentualnych powikłań w wy-
branych grupach pacjentów. 
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