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Leczenie niedokrwistości u pacjentów 
z zaawansowaną niewydolnością nerek 
w Polsce  

Niedokrwistość jest częstym i niebezpiecznym powikłaniem przewlekłej 
choroby nerek (PChN). Skala tego zjawiska w Polsce nie jest znana. Przeprowa-
dzono analizę dokumentacji medycznej 887 dorosłych pacjentów z zaawanso-
waną PChN (eGFR<30 ml/min/1,73 m2) pod kątem występowania niedokrwisto-
ści. Wyniki zestawiono z opublikowanymi danymi epidemiologicznymi na temat 
zapadalności i chorobowości z powodu niedokrwistości w przebiegu PChN 
u niedializowanych pacjentów nieotrzymujących czynników stymulujących
erytropoezę (ESA). Analizę uzupełniono o dane pozyskane z GuS i NFZ. Obej-
mowały one rozkład rozpoznań ICD10 N18 w dorosłej populacji Polski i czas
leczenia w ambulatoryjnej opiece nefrologicznej. Na tej podstawie oszacowano
liczbę osób w Polsce mających wskazania do leczenia ESA na poszczególnych
etapach PChN. Stwierdzono, że liczba pacjentów z PChN wzrosła w ostatnich
latach o 10% i sięgnęła 4,68 mln. Chorobowość z powodu niedokrwistości była
w polskiej populacji trzykrotnie niższa niż w innych krajach, co wydaje się prze-
mawiać za dobrą opieką lekarską we wczesnych fazach PChN. Z powodu nie-
dokrwistości w przebiegu PChN 1500 osób otrzymywało ESA, a dalsze 9750
osób mogło mieć wskazania do tej terapii. Dostęp do świadczeń nefrologicz-
nych był ograniczony do 50% pacjentów z ustalonym rozpoznaniem, a czas
trwania opieki nefrologicznej w Polsce był bardzo krótki, jednak wystarczający
do wdrożenia leczenia ESA.

W porównaniu do innych krajów, leczenie niedokrwistości w Polsce w za-
awansowanych stadiach PChN było nie gorsze, a we wczesnych nawet bardziej 
skuteczne. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego leczenie nasilonej nie-
dokrwistości wydaje się uciążliwość podawania czynników erytropoetycznych 
u pacjentów ambulatoryjnych.

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 33-40)

Treatment of anemia in patients with advanced 
chronic kidney disease in Poland 

Anemia is a common and dangerous complication of chronic kidney dise-
ase (CKD). The scale of this phenomenon in Poland is unknown. The medical 
records of 887 adult patients with advanced CKD (eGFR <30 ml / min / 1.73 
m2) were analyzed for anemia. The results were compared with published epi-
demiological data on the incidence and morbidity of CKD-related anemia in 
non-dialysed patients not receiving erythropoiesis stimulating agents (ESAs). 
The analysis was supplemented with data obtained from the Central Statistical 
Office and the National health Fund. They included the distribution of ICD10 
N18 diagnoses in the adult population of Poland and the duration of treatment 
in outpatient nephrological care. On this basis, the number of people in Poland 
who have indications for ESA treatment at particular stages of CKD was esti-
mated. It was found that the number of CKD patients has increased by 10% in 
recent years, reaching 4.68 million. The incidence of anemia was three times lo-
wer in the Polish population than in other countries, which seems to favor good 
medical care in the early stages of CKD. Due to CKD-related anemia, 1,500 pe-
ople received ESAs, and a further 9,750 could be indicated for this therapy. Ac-
cess to nephrological services was limited to 50% of patients with established 
diagnosis, and the duration of nephrological care in Poland was very short, but 
sufficient to implement ESAs treatment.

Compared to other countries, the treatment of anemia in Poland in the ad-
vanced stages of CKD is not worse, and in the early stages even more effective. 
The most important cause of insufficient treatment of severe kidney anemia 
seems to be the inconvenience of administering erythropoietic factors in out-
patients.

(NEPHROL DIAL POL. 2021; 25: 33-40)
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Wprowadzenie
Przewlekła choroba nerek (PChN) 

– definiowana jako utrzymujące się co 
najmniej 3 miesiące nieprawidłowości 
struktury lub funkcji nerek i mające istotne 
znaczenie dla zdrowia [1-4] - występuje 
globalnie u 8% - 16% populacji [5-7], śred-
nio 13,4% dorosłej populacji, i stale w Pol-
sce wzrasta [8]. Odsetek osób z choroba-
mi nerek waha się w Polsce w granicach 
18% [9, 10]. U chorych z nadciśnieniem 
tętniczym i cukrzycą PChN może dotyczyć 
ponad połowy subpopulacji [11]. Częstość 
występowania niedokrwistości w populacji 
ogólnej World Health Organization (WHO) 
ocenia na 12%-30% dorosłej populacji 
[12], średnio 24,8% [13]. Oba te stany 
współistnieją u 38,0% - 55,9% pacjentów 
z PChN [14, 15].

Niedokrwistość jest jednym z naj-
częstszych objawów zaawansowanej 
przewlekłej choroby nerek (PChN), po-
garsza jakość życia i przebieg choroby, 
a także zwiększa śmiertelność [16, 17] 
i przyspiesza progresję chorób, w tym 
PChN [18]. Z tego powodu żaden z pa-
cjentów leczonych odpowiednio długo 
w Poradniach Nefrologicznych nie po-
winien mieć stężenia hemoglobiny (Hb) 
poniżej 10,0 g/dL. Niedokrwistość rozpo-
znaje się, gdy stężenie hemoglobiny we 
krwi prawidłowo nawodnionego pacjenta 
zmniejszy się poniżej arbitralnie przyjętej 
wartości - 13,0 g/dL u mężczyzn i 12,0 g/
dL u kobiet [19]. 

Przyczyną niedokrwistości u pacjen-
tów z PChN w zaawansowanych stadiach 
jest zwykle względny niedobór endogen-
nej erytropoetyny i dlatego niezbędne 
bywa wtedy podanie egzogennych czyn-
ników stymulujących erytropoezę (ESA, 
ang. Erythropoiesis Stimulating Agent). 
W Polsce do wdrożenia leczenia ESA 
w ramach świadczenia gwarantowanego 
„Leczenie niedokrwistości w przebiegu 
przewlekłej choroby nerek (ICD-10 N18.0, 
N18.6, N18.8)” Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) upoważnia jedynie rozpo-
znanie niedokrwistości nerkopochodnej 
w stopniu co najmniej umiarkowanym 
(Hb<10 g/dL), co wymaga uprzedniego 
wykluczenia wszelkich innych niż prze-
wlekła niewydolność nerek (PNN) przy-
czyn niedokrwistości, w tym niedoboru 
żelaza i zatrucia glinem [20].Tak zdefinio-
wane wymagania sprawiają, że proces 
kwalifikacji do podania ESA może być dłu-
gotrwały. Tym samym uzasadnione staje 
się podejrzenie, że w Polsce nie wszyscy 
pacjenci z zaawansowaną PChN uzyskują 
w Poradniach Nefrologicznych optymalne 
leczenie niedokrwistości przed rozpoczę-
ciem leczenia nerkozastępczego, co zda-
rza się i w innych krajach [21].

 Wiedza o skali nieoptymalnej tera-
pii niedokrwistości u osób zagrożonych 
z tego powodu przedwczesnym rozpoczę-
ciem leczenia nerkozastępczego i jego 
wielokrotnie większymi kosztami mogłaby 
się przyczynić do zweryfikowania proce-
dur diagnostyczno-terapeutycznych fi-
nansowanych przez NFZ. Podjęcie takich 
działań korygujących byłoby szczególnie 
uzasadnione w przypadku wykazania, że 

zjawisko nieoptymalnej terapii niedokrwi-
stości u osób z PChN istotnie w Polsce 
występuje. Narodowy Fundusz Zdrowia 
- płatnik świadczeń opieki zdrowotnej 
w Polsce - nie gromadzi danych klinicz-
nych pacjentów i tym samym nie posiada 
informacji ani o strukturze zaawansowa-
nia PChN w populacji osób leczonych 
w Poradniach Nefrologicznych, ani też 
o tym jak duża część tej populacji speł-
nia tylko częściowo kryteria włączenia do 
programu leczenia ESA. NFZ nie jest też 
znana częstość występowania poszcze-
gólnych stadiów PChN i towarzyszącej jej 
niedokrwistości w populacji ogólnej Pol-
ski. W związku z tym wydaje się uzasad-
nione podjęcie próby oszacowania liczby 
osób, które nie otrzymują wystarczającej 
korekcji niedokrwistości przed rozpoczę-
ciem leczenia nerkozastępczego – zarów-
no w populacji ogólnej jak i objętych spe-
cjalistyczną opieką nefrologiczną. Celem 
pierwotnym przeprowadzonego badania 
była ocena liczby osób z zaawansowaną 
przewlekłą chorobą nerek w Polsce poten-
cjalnie wymagających leczenia ESA z po-
wodu niedokrwistości („obraz realistycz-
ny”). Celami wtórnymi były 1) porównanie 
uzyskanych wyników z danymi z piśmien-
nictwa i 2) określenie czy czas opieki ne-
frologicznej ma wpływ na wielkość tego 
zjawiska.

Materiał i metodyka
Metodyka
Badanie składało się z trzech części 

– 1) określenia liczby osób potencjalnie 
wymagających leczenia ESA u niediali-
zowanych pacjentów z rozpoznaną za-
awansowaną PChN (G4-G5), 2) określenia 
na podstawie przeglądu piśmiennictwa 
liczebności populacji ogólnej zagrożonej 
niedokrwistością nerkopochodną w Polsce 
i liczby takich osób w Poradniach Nefro-
logicznych, oraz 3) określenie liczby osób 
pozostających pod opieką Poradni Nefrolo-
gicznych wystarczająco długo by skutecz-
nie wdrożyć terapię ESA.

Materiał
Retrospektywne badanie obserwacyj-

ne przeprowadzono na podstawie analizy 
dokumentacji medycznej wszystkich nie-
dializowanych i nieotrzymujących ESA do-
rosłych pacjentów z eGFR poniżej 30 ml/
min/1,73m2 (PChN G4-G5ND) pozostają-
cych pod opieką Poradni Nefrologicznych 
Fresenius Medical Care Polska S.A. Oce-
nie poddano ostatnie stężenie hemoglobi-
ny we krwi , wielkość filtracji kłębuszkowej 
(eGFR metodą MDRD) i leczenie ESA. 
Jako potencjalnie wymagających leczenia 
ESA kwalifikowano pacjentów ze stęże-
niem hemoglobiny <10,0 g/dL. Za pacjen-
tów z niedokrwistością uznano wszystkich 
spełniających kryteria kwalifikowania włą-
czonych do badania, u których stężenie 
hemoglobiny było mniejsze niż 13,0 g/dL. 

Liczbę osób w populacjach ogólnej 
i dorosłych w Polsce zaczerpnięto z opu-
blikowanych danych Głównego Urzędu 
Statystycznego [22]. Częstość występo-
wania poszczególnych stadiów PChN 
i niedokrwistości w zaawansowanych jej 

stadiach określono na podstawie opubli-
kowanych danych dla USA oraz metaana-
liz dla Europy i świata [5, 23, 24]. Dane 
dotyczące liczby osób z rozpoznawaną 
w Polsce PNN i otrzymujących świadcze-
nia medyczne w 2018 roku, liczby osób 
objętych specjalistyczną opieką nefrolo-
giczną w roku 2018, czasu od pierwsze-
go rozpoznania PNN do objęcia opieką 
nefrologiczną i czasu od objęcia opieką 
nefrologiczną pacjentów Poradni Nefrolo-
gicznych z rozpoznaniem ICD10 N18 do 
rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego 
w roku 2018 lub do 31.12.2018 pozyskano 
dodatkowo z NFZ.

Definicje
Jako populację dorosłych z PChN 

określono wszystkie osoby spełniające co 
najmniej jedno z dwu kryteriów zwiększo-
nego ryzyka wg KDIGO G3-G5 i A2-A3 [2], 
a subpopulację osób z przewlekłą niewy-
dolnością nerek (PNN) określały fazy G3-
G5 ND wg tej klasyfikacji. Za pacjentów 
z zaawansowaną PNN uznawano pacjen-
tów w fazie G4 i G5 ND.

Jako pacjentów z rozpoznaną PNN 
kwalifikowano w zasobach NFZ jedynie 
osoby, u których w roku 2018 choć raz wpi-
sano kody ICD10 N18.0, N18.6 i N18.8. 
Pominięto kody ICD10 N99.0, I13.0, I13.2, 
O07.32, O04.82, O03.32, O03.82, O08.4, 
i P96.0 z powodu małej liczby osób z tymi 
rozpoznaniami. Pominięto też osoby 
z ICD10 N18.1 i N18.2, ponieważ te roz-
poznania nie upoważniają do rozpozna-
nia niedokrwistości nerkopochodnej, oraz 
z rozpoznaniem N19 (nieokreślona niewy-
dolność nerek), które obejmuje także ostre 
uszkodzenie nerek. Jako niedokrwistość 
co najmniej umiarkowaną traktowano stę-
żenia Hb<10 g/dL, a jako nieznaczną - stę-
żenia hemoglobiny 10,0 -12,9 g/dL.

Metody statystyczne
Rozkład częstości rozpoznań N18.x 

w populacji wg wieku ustalono jako iloraz 
liczby chorych z PNN w danym wieku za-
rejestrowanych w NFZ jako będących lub 
nie pacjentami Poradni Nefrologicznych 
i danych GUS dla liczby żywych osób 
z każdego rocznika urodzenia na dzień 
31.12.2017. Rozkład czasu od rozpozna-
nia PNN do 31.12.2018 oceniano jako ilo-
raz liczby osób w danym dniu i wszystkich 
pacjentów z tym rozpoznaniem. Zagrego-
wane dane uzyskano z Departamentu Ana-
liz i Strategii NFZ.

Różnice rozkładu pacjentów z niedo-
krwistością pomiędzy dwiema badanymi 
fazami PChN oceniono testem Chi2 dla ta-
bel wielopolowych.

Wyniki
1) Ocena liczby dorosłych z PChN G4-G5 

z niedokrwistością nieznaczną i co naj-
mniej umiarkowaną (Hb<10 g/dL)

 W badanej przez nas grupie 887 do-
rosłych obojga płci niedializowanych 
pacjentów Poradni Nefrologicznych 
z zaawansowaną PChN (G4-G5), nie-
dokrwistość stwierdzono u 18,9% osób 
nieotrzymujących ESA. Liczba osób 
włączonych do badania przekraczała 
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liczbę 500 typową dla badań rynko-
wych. Badana grupa osób stanowiła 
0,39% wszystkich 225.000 dorosłych 
pacjentów z rozpoznaną PNN w Pol-
sce i 0,71% pacjentów z PNN w Porad-
niach Nefrologicznych.

 Niedokrwistość występowała u co 
trzeciej osoby w fazie G5 PChN i była 
znamiennie częstsza niż w fazie 
G4 (Tabela 1). Również co najmniej 
umiarkowaną niedokrwistość (stęże-
nie Hb <10,0 g/dL) znamiennie czę-
ściej obserwowano w fazie G5 niż 
w fazie G4 choroby. Występowała 
ona w tej fazie choroby u co ósme-
go pacjenta, w tym u 38,6% chorych 
z niedokrwistością. Proporcja pacjen-
tów w fazie G5 do obserwowanych 
w fazie G4 była jak 1:5 

2) Ocena liczby chorych z PChN i PNN 
w populacji ogólnej

 W roku 2019 populacja w Polsce liczy-
ła 38.382.600 osób, w tym 31.434.000 
dorosłych [22].

 Zestawienie rozkładu liczebności 
populacji z poszczególnymi fazami 

PChN w różnych regionach świata 
przedstawiono w Tabeli 2. Porów-
nanie danych dotyczących występo-
wania PChN globalnie, w Europie, 
i w USA pozwoliły ustalić, że rozkład 
częstości występowania faz PChN dla 
USA jest pośredni pomiędzy danymi 
dla świata i Europy, a liczba chorych 
z PChN szacowana na ich podstawie 
dla populacji Polski najbardziej zbli-
żona do danych uzyskiwanych w Pol-
sce [9,10]. 

 W zestawieniu z danymi USRDS o li-
czebności populacji osób o zwiększo-
nym ryzyku wśród wszystkich cho-
rych z PChN w USA [24] oceniono, że 
w Polsce takich osób jest 4.678.600. 
Przyjmując proporcjonalnie dla Polski 
liczebności osób w poszczególnych 
stadiach PChN występujące w USA 
określono, że w Polsce subpopulacja 
dorosłych z PNN (faza G3-G5) liczy 
2.198.000, w tym 0,5% dorosłej po-
pulacji ma PChN G4-G5, co oznacza 
subpopulację 157.170 osób z zaawan-
sowaną PNN (w Tabeli podano wyniki 
zaokrąglone do 1000 osób).

3) Rozpoznawanie PChN i PNN w doro-
słej populacji Polski zależności od wie-
ku i płci

 W Polsce w roku 2018 kod przewlekłej 
niewydolności nerek (G3-G5) wpisano 
u 225.000 osób, które zgłosiły się do 
lekarza z dowolnego powodu. Stanowi 
to 10,2% liczby oszacowanej dla całej 
populacji (Tabela 2). 

 Rozkład częstości występowania 
PNN (ICD10 N18.0, N18.6 i N18.8) 
w zależności od wieku i płci przed-
stawiono na Rycinie 2. Rozkłady dla 
populacji objętej i nieobjętej opieką 
nefrologiczną były jednakowe dla 
każdej płci. Oznacza to, że subpopu-
lacja objętych opieką nefrologiczną 
stanowi 50% wszystkich, u których 
postawiono rozpoznanie ICD10 N18 
(PNN). Zarówno mężczyźni jak i ko-
biety objęci opieką wydają się być 
nieznacznie młodsi od pozostałych. 
Rozkład wieku u obu grup chorych 
u obu płci miał charakter dwumodal-
ny wskazując na istnienie co najmniej 
dwu subpopulacji pacjentów z za-
awansowaną PChN (Rycina 2).

Tabela 1
Odsetek pacjentów z niedokrwistością nieznaczną i co najmniej umiarkowaną (<10 g/dL) u niedializowanych pacjentów nie otrzymujących ESA w zależności od 
zaawansowania przewlekłej choroby nerek (eGFR<30 ml/min).
Proportion of patients with mild to at least moderate anemia (<10 g / dL) in non-dialysed patients not receiving ESA by severity of chronic kidney disease (eGFR <30 ml / min).

PChN (CKD) G4+G5 G4 G5

Wszyscy (All) 887 745 142

Hb<13,0 g/dL 
(% wszystkich; % of all)

168 
18,9

124
16,6

 44***
31,0

Hb 10,0-12,9 g/dL 
 (% wszystkich; % of all)

% z niedokrwistością (% with anemia)

124
14,0
73,8

97 
13,0
78,2

 27***
19,0
61,4

Hb<10,0 g/dL 
(% wszystkich; %of all)

% z niedokrwistością (% with anemia)

44
5,0
26,2

27 
3,6
21,8

17*
12,0
38,6

*- G4 vs G5; p<0,05
*** - G4 vs G5; p<0,001

Tabela 2
Porównanie liczby pacjentów w poszczególnych stadiach przewlekłej choroby nerek w Europie, na świecie i w USA i Polsce.
Comparison of the number of patients in each stage of chronic kidney disease in Europe, in the world, and in the USA and Poland.

Stadium 
PChN
(CKD)

% POPULACjI
(PRZEDZIAł UFNOśCI/NIEPEwNOśCI)

% OF POPULATION
(CONFIDENCE/UNCERTAINTy INTERvAL)

Dorosła populacja Polski z PChN 
adult CKD patients in Poland 

(31,4 mln)

EUROPA
EUROPE

[5]

ŚWIAT
WORLD

[5]

ŚWIAT
WORLD

[23]

USA

[24]
% N=

[22]

G3 - 7,6**
(6,4 – 8,9)

3,9
(3,5 - 4,3) 6,4 6,4 2 041 000

G4 - 0,4**
(0,3–0·5)

0,2
(0,1 - 0,2)

0,4 0,4  125 600

G5 - 0,1**
(0,1–0,1)

0,07
(0,06-0,08)

0,1 0,1  31 400

G3-G5 11,9
(9,9-13,8)

10,6***
(9,2-12,2)

4,1*
(3,9 - 4,9) 6,9 6.9 2 198 000

[5], [22], [23], [24]
*- interval presented as the sum of the relevant interval limits
** - countries reporting data for CKD stages 1-5
*** - countries reporting data exclusively for CKD stages 3-5 
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Rycina 2
Rozkład częstości osób z rozpoznaniem N18 (PChN zaawansowana) w populacji objętej opieka nefrologiczną i nie.
The frequency distribution of people diagnosed with N18 (advanced CKD) in the population covered by nephrological 
care and not. 
(dwugarbny rozkład sugeruje 2 populacje – najprawdopodobniej miejską i pozamiejską; dominują chorzy po 45 roku 
życia, połowa z nich ma ponad 60 lat; niezależnie od płci, wieku i populacji tylko co 2. pacjent z PChN jest pod opieką 
nefrologiczną, pacjenci objęci opieka nefrologiczną są nieco młodsi od pozostałych)

Rycina 1
występowanie przewlekłej choroby nerek, przewlekłej niewydolności nerek i niedokrwistości u dorosłych w Polsce szacowane na podstawie danych dla USA 
(najbliższych prawdopodobnemu rozkładowi tych schorzeń w Polsce)
The prevalence of chronic kidney disease, chronic renal failure and anemia in adults in Poland based on data for the USA (closest to the probable distribution of these diseases 
in Poland)
4,678 mln dorosłych ma zwiększone ryzyko zdrowotne związane z przewlekłą chorobą nerek (stwierdza się filtrację G3-G5 i/lub albuminurię A2-A3), w tym 7.774 do 20.566 
osób ma niedokrwistość co najmniej umiarkowaną (26,2% z połowy oszacowanej liczby osób z G4-G5, u których stwierdza się niedokrwistość vs 26,2% osób wśród 18,9% 
z niedokrwistością nieotrzymujących ESA w Polsce zgodnie z wynikami badania „obrazu realistycznego”)

4) Ocena liczby chorych z niedokrwisto-
ścią w ogólnopolskiej populacji doro-
słych chorych z PChN

 W ogólnej populacji USA niedokrwi-
stość występuje dwukrotnie rzadziej 
niż u osób z PChN i sięga 15,4%, 
w tym nieco poand 50% w fazie G4 - 
G5ND [25]. Po 64 rż stwierdza się ją 
u 10,6% osób [25,26]. W Polsce czę-
stość występowania niedokrwistości 
w grupie osób powyżej 65 roku życia 
ocenia się na 10,8% [27]. Ponieważ 
większość osób w okresie przeddia-
lizacyjnym ma ponad 65 lat przyjęto, 
że w Polsce rozkład częstości wystę-
powania niedokrwistości w przebiegu 
PChN jest taki jak w populacji USA. 
Dostępna literatura pozwoliła na opra-
cowanie 4 scenariuszy oceny wystę-
powania niedokrwistości towarzyszą-
cej PChN dla Polski, co przedstawiono 
w Tabeli 3.

 Według piśmiennictwa osób z nie-
dokrwistością towarzyszącą PChN 
G4-G5 może być w Polsce 78.585-
86.414 (średnia z trzech scenariuszy 
wynosi 81.648). Według danych uzy-
skanych z NFZ ESA otrzymuje 1500 
z nich [8].
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 Scenariusz 1 
 Odsetek pacjentów z niedokrwistością 

wśród osób z PChN G5 stwierdza się 
w USA u 53,4% a w fazie G4 u 50,3% 
osób [25], co przeniesione na grunt 
Polski oznacza 79.945 chorych, z cze-
go 16.768 w fazie G5 oraz 63.177 w fa-
zie G4

 Scenariusz 2
 W USA niedokrwistość występuje 

u 15,4% osób z PChN G1-G5 [26], tym 
częściej im wyższe stadium PChN i im 
większa albuminuria. Oznacza to, że 
osób z niedokrwistością i PChN może 
być w Polsce nawet 720.504, z czego 
- uwzględniając wyniki ze Scenariusza 
1 – u 355.134 stwierdza się PChN G3.

 Scenariusz 3
 Zgodnie z literaturą przedmiotu niedo-

krwistość stwierdza się u co drugiej oso-
by z zaawansowaną PNN (G4-G5) [24], 
co oznaczałoby dla Polski liczbę 78.585 
osób z niedokrwistością towarzyszącą 
PChN w fazie G4-G5 (Rycina 1). 

 Scenariusz 4
 W metaanalizie 254.666 pacjentów 

z PChN obserwowanych w różnych 
krajach [28] u osób bez cukrzycy i bez 
albuminurii niedokrwistość stwierdzano 
u 60,6% pacjentów w fazie G4 (eGFR 

15-29 ml/min). Wskazywałoby to, że 
w Polsce osób z niedokrwistością to-
warzyszącą PChN G4 może być co 
najmniej 76.114.

5) Ocena liczby potencjalnych kandyda-
tów do rozpoczęcia leczenia ESA w po-
pulacji dorosłych w Polsce oraz w po-
pulacji chorych z PNN objętych opieką 
Poradni Nefrologicznych.

 Uogólniając wyniki naszego badania 
na 155.670 nieleczonych ESA spośród 
157.170 osób z PNN G4-G5 można 
określić, że jest wśród nich 29.421 
(18,9%) osób z niedokrwistością, w tym 
7.708 (26,2%) osób wymagających 
lub mogących wymagać podania ESA 
(Hb<10 g/dL). Łącznie osób z niedo-
krwistością towarzyszącą zaawanso-
wanej PNN mogącą wymagać leczenia 
ESA może być zatem w Polsce 9.208 
osób. Osoby leczone ESA w fazie G4-
G5 PChN stanowią 16,3% wszystkich 
pacjentów z PNN G4-G5 i Hb<10,0 
g/dL w Polsce i 0,95% wszystkich 
157.170 osób z zaawansowaną PNN.

 Według danych piśmiennictwa 14% - 
26.1% [4; 21] osób z niedokrwistością 
w fazie G3-G5 PChN otrzymuje ESA. 
Oznacza to, że w Polsce spośród 

424.780 takich osób 59.469 – 110.867 
może mieć wskazania do tej terapii. 
Otrzymuje ją 1500 osób, czyli 1,4% - 
2,5% potrzebujących [dane z NFZ, 8].

6) Ocena czasu obserwacji w Poradniach 
Nefrologicznych

 Spośród 89.000 niedializowanych pa-
cjentów Veterans Health Administration 
7,1% rozpoczęło terapię ESA w ciągu 
roku od jej rozpoznania, a mediana 
czasu od rozpoczęcia tego leczenia 
wyniosła 138 dni (19 tygodni i 5 dni = 
1,5 kwartału) [29]. W innym badaniu 
stwierdzono, że po 2 latach od rozpo-
znania niedokrwistości ESA otrzymy-
wało 33% pacjentów Z PChN w fazie 
G4 [30]. Przeniesienie tych danych 
na pacjentów w Polsce, oznaczało-
by, że po pierwszym roku powinno ją 
otrzymać 4.486-5.404 osób, z cze-
go około połowa (2.243-2.702) już po 
pierwszych 4 miesiącach od rozpo-
znania niedokrwistości. Po 2 latach 
obserwacji otrzymywać ESA powinno 
20.848 - 25.118 osób tylko w fazie G4, 
i dodatkowo 5.212-6.280 w fazie G5 
(zachowując proporcje G4:G5 w popu-
lacji Polski jak 4:1) - łącznie 26.060 – 
31.400 osób.

Tabela 3
Cztery scenariusze występowania niedokrwistości u chorych z PChN w Polsce 
The four scenarios of anemia in patients with CKD in Poland

Scenariusz / Faza PChN
(Scenario/CKD phase)

Liczba osób z niedokrwistością i PChN w Polscezgodnie z wzorcem USA wg analizowanych scenariuszy
The number of people with anemia and CKD in Poland by the US pattern according to the analyzed scenarios

1 2 3 4 (1-5 median) %

G1-G5 720.504 720.504 100

G1-2 278.956 38,7

G3 355.134 355.134 49,3

G4 63.177 76.114 69.646 9,7

G5 16.768 16.768 2,3

G4-G5 79.945 78.585 79.265 11,0

G3-G5 424.780 59,0

G4+G5 
(kol. 1- 5) 86.414 12,0

Tabela 4
Liczba niedializowanych osób z niedokrwistością nieleczoną ESA i PChN w fazie G4-G5 (eGFR<30 ml/min/1,73 m2) w populacji Polski z Tabeli 2 – Scenariusz oparty 
o wyniki przeprowadzonego badania z Tabeli 3 („obraz realistyczny”)
Number of non-dialysed people with untreated ESA anemia and CKD  G4-G5  (eGFR <30 ml / min / 1.73 m2) in the Polish population from Table 2 - Scenario based on the results 
of the study from Table 3 („realistic image”)

Faza PChN
(CKD phase)

Populacja (Population)

Hb<13,0g/dL Hb10,0 -12,9g/dL Hb<10,0 g/dL

Scenariusz A (Scenario A) - wg Tabela 2 „scenariusz 1”

G4 63.177 49.421 13.756

G5 16.768 10.289 6.479

G4+G5 79.945 59.710 20.235

Scenariusz B (Scenario B) – wg Tabela 2 „scenariusz 1 i 4”

G4 76.114 59.541 16.573

G5 16.768 10.289 6.479

G4+G5 92.882 69.830 23.052
Według statystyk NFZ ESA otrzymuje 1500 (1,3%) ze 112500 pacjentów Poradni Nefrolgicznych, z których PNN ma około 61750 ???? (55%)
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 W Polsce znakomita większość pacjen-
tów z PNN (82%) otrzymywała specja-
listyczną opiekę nefrologiczną krócej 
niż rok, w tym 74,2% było leczonych 
krócej niż 7 miesięcy. Na Rycinie 1. 
przedstawiono rozkład częstości cza-
su pozostawania od rozpoznania PNN 
do 31.12.2018 225.000 osób będących 
i nie będących pacjentami Poradni Ne-
frologicznych, w zależności od czasu 
od rozpoznania przewlekłej choroby 

Rycina 3
Czas pozostawania pod opieką nefrologiczną pacjentów z PChN (ICD10 N18.x) w roku 2017
Duration of nephrological care for CKD patients (ICD10 N18.x) in 2017 
W Poradniach Nefrologicznych leczono w 2017 roku 112500 osób z rozpoznaniem ICD10 N18.0, N18.6, N18.9 
(w tym: 0-200 dni 83500; 201-365 dni 8500, 1 rok- 3 lat 15000, >3 lata 5500; rozkład czasów obserwacji osób 
z rozpoznaniem PChN objętych opieką nefrologiczną i nie był bardzo podobny

Rycina 4
Porównanie oszacowań na podstawie literatury i badania grupy 887 osób z PNN nie otrzymujących ESA 
i proporcji świat/Polska
The comparison of estimates based on the literature and a group of 887 people with PNN not receiving ESA and the 
world / Poland ratios
W Polsce rzeczywista częstość występowania niedokrwistości nieznacznej i co najmniej umiarkowanej jest 2,5 razy 
mniejsza a odsetek osób otrzymujących ESA jest o 20% większy niż w innych krajach.

nerek (N18.x). Obie krzywe mają po-
dobny przebieg, co ponownie sugeruje, 
że pacjenci z PNN w Poradniach Ne-
frologicznych stanowią połowę wszyst-
kich osób z rozpoznaną chorobą. Te 
112.500 osób z PNN to około 55% 
wszystkich leczonych w Poradniach 
Nefrologicznych.

7) Ocena liczby osób pod opieką Poradni 
Nefrologicznych w Polsce potencjal-

nych kandydatów do rozpoczęcia le-
czenia ESA

 Ponieważ populacje osób objętych i nie 
objętych opieką nefrologiczną nie róż-
nią się istotnie ani wiekiem, ani czasem 
obserwacji od rozpoznania choroby, 
należy też przyjąć, że występowanie 
wskazań do leczenia ESA w Porad-
niach Nefrologicznych nie różni się 
istotnie od obserwowanego w popula-
cji ogólnej. Zatem, zgodnie z wynikami 
naszego badania, spośród 112.500 pa-
cjentów z PNN G3-G5 pod dopieką Po-
radni Nefrologicznych niedokrwistość 
mają 21.263 osoby (18,9%), z czego 
5.625 (5%) w fazie G4-G5 (Tabela 4). 
W ramach programu świadczeń gwa-
rantowanych leczenia ESA leczonych 
jest tylko 1500 osób (26,7% potencjal-
nie kwalifikujących się w fazie G4-G5 
oraz 7,1% w fazie G3-G5, lecz faza G3 
nie kwalifikuje do programu leczenia 
ESA). Mimo wskazań (Hb<10,0 g/dL) 
nie otrzymuje ESA 4.125 pacjentów 
Poradni Nefrologicznych (73,3%). Licz-
bę wszystkich osób w Polsce, które nie 
otrzymują leczenia ESA mimo poten-
cjalnych wskazań do tej terapii w ra-
mach programu lekowego NFZ, należy 
określić na 9750 (86,7%), z których 
5625 nie jest objętych ambulatoryjną 
specjalistyczną opieką nefrologiczną. 

Dyskusja
Liczba osób z PChN w Polsce wydaje 

się sięgać 4,68 mln dorosłych (14,7% doro-
słych), choć dotychczas oceniano ją na 4,2 
mln (13,4% dorosłej polulacji) [8]. Liczba ta 
od lat rośnie we wszystkich krajach [8] i obec-
nie spośród 2,2 mln osób z PChN w fazie G3-
G5 (eGFR<60 ml/min/1,73 m2) w Polsce tyl-
ko 225.000 (15%) ma ustalone rozpoznanie 
PNN. Połowa tych chorych (7,5% wszystkich 
osób z PNN) otrzymuje opiekę nefrologiczną 
– niezależnie od wieku, płci i, jak się wydaje, 
miejsca zamieszkania. Jest to zgodne z ob-
serwacjami poczynionymi w wielu krajach, że 
tylko 10% chorych z PChN wie o swojej cho-
robie [31]. Pacjenci z PChN G3-G5 wydają 
się stanowić 55% wśród około 400.000 pa-
cjentów Poradni Nefrologicznych w Polsce 
[dane z NFZ, 8]. 

Częstość występowania niedokrwisto-
ści w zaawansowanej PNN jest w Polsce 
znacznie mniejsza (2,4 - 3,0 krotnie) niż 
w innych krajach, choć ESA otrzymywał 
zbliżony odsetek pacjentów (20% pacjen-
tów z Hb<10 g/dL) - Rycina 4. Metodyka 
pracy nie pozwala precyzyjnie określić 
przyczyny tej niewątpliwie korzystnej sy-
tuacji, choć można przyjąć za istotny za-
równo wpływ poziomu życia i związanej 
z nim adekwatnej podaży witamin i żelaza, 
jak i wysoki poziom opieki lekarskiej nad 
populacją. Sugestie te wymagają jednak 
potwierdzenia w odpowiednio zaplanowa-
nych badaniach.

Jednym z istotnych powodów niewdra-
żania leczenia ESA wydaje się być po-
wszechna niechęć do terapii ESA w okre-
sie przeddializacyjnym – 53% pacjentów 
rozpoczyna leczenie ESA tuż przed roz-
poczęciem leczenia nerkozastępczego, 
a 47% wkrótce po rozpoczęciu dializ [32]. 
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ocen odsetka osób z PChN w różnych 
krajach pozwala przypuszczać z bardzo 
dużym podobieństwem, że przedstawio-
ne szacunki niezbyt się różnią od realiów. 
Zostały one zweryfikowane w retrospek-
tywnym badaniu realnej sytuacji sporej 
887 osobowej grupy pacjentów. Mimo 
wieloośrodkowego charakteru badanie to 
było ograniczone do tylko jednego świad-
czeniodawcy, co mogło wpłynąć na ocenę 
stopnia niedokrwistości. Nie mierzyliśmy 
też zależności nasilenia niedokrwistości 
i stosowania ESA od czasu przebywania 
pod opieką nefrologiczną. Większość pa-
cjentów w Polsce przebywa pod opieką 
nefrologiczną w Polsce bardzo krótko, 
tym niemniej co najmniej połowa leczo-
nych ESA w okresie przeddializacyjnym 
może mieć włączone takie leczenie już 
w pierwszych czterech miesiącach od 
rozpoznania niedokrwistości. Przyjmując 
taką proporcję można ocenić, że 1500 
leczonych ESA na 3887 pacjentów wyda-
jących się wymagać tej terapii (38,6%) to 
niezły wynik, nawet jak na warunki ame-
rykańskie (VHA) choć z całą pewnością 
nadal 60% pacjentów nie jest gotowych, 
tak jak w innych krajach Europy Central-
nej i Wschodniej otrzymać optymalnego 
leczenia niedokrwistości nerkowopochod-
nej przed rozpoczęciem leczenia nerkoza-
stępczego.

Wydaje się zatem, że przeprowadzo-
ne badanie i przegląd literatury zarysowu-
ją skalę istotnego zjawiska nieoptymalnej 
terapii niedokrwistości nerkopochodnej, 
ale nie pozwalają ocenić jego przyczyn, 
a tym samym uzasadniają dalsze ukie-
runkowane badania w tym zakresie. Ich 
przeprowadzenia mogłoby też ocenić 
przydatnośc oceny niezaspokojonego za-
potrzebowania na leczenie ESA w okresie 
przeddializacyjnym jako jednego z mierni-
ków jakości systemu opieki nefrologicznej 
w Polsce. Tym niemniej wydaje się bardzo 
prawdopodobne, że w Polsce dostępność 
terapii ESA jest ograniczana dostępnością 
świadczeń nefrologicznych i niską rozpo-
znawalnością PChN z jednej strony oraz 
uciążliwością samej terapii w trybie ambu-
latoryjnym z drugiej. Nowe, doustne formy 
leczenia niedokrwistości nerkopochodnej 
niosą nadzieję na dalszą poprawę lecze-
nia niedokrwistości w okresie przeddiali-
zacyjnym.

Wnioski
Przeprowadzona analiza piśmiennic-

twa dotyczącego epidemiologii niedokrwi-
stości u osób z przewlekłą chorobą nerek 
wskazuje na lepsze niż w innych krajach jej 
leczenie w fazie G1-G3 i nie gorsze w fa-
zie G4-G5. Czynnikami ograniczającymi 
dostęp do terapii ESA wydają się obec-
nie dostępność leczenia nefrologicznego 
i uciążliwość parenteralnej terapii ESA. 
Z kolei nawet bardzo późne objęcie opieką 
nefrologiczną nie ogranicza dostępu do tej 
terapii. Nowe formy leczenia ESA i zwięk-
szenie dostępności do opieki nefrologicz-
nej są zatem kluczowe do zmniejszenia 
odsetka osób rozpoczynających leczenie 
nerkozastępcze z niedokrwistością umiar-
kowaną lub ciężką. 
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uciążliwość zarówno diagnostyki niedo-
krwistości nerkopochodnej, jak i parente-
ralnej terapii ESA. Z drugiej strony krót-
ki czas pobytu pod opieką nefrologiczną 
osób z PChN w Polsce mógłby również 
istotnie wpływać na obserwowaną sytu-
ację. Ten ostatni czynnik nie wydaje się 
jednak mieć istotnego wpływu na wdraża-
nie leczenia ESA. Można tak sądzić, po-
nieważ znakomita większość pacjentów 
jest wprawdzie kierowana do opieki nefro-
logicznej w ostatnich 11 miesiącach przed 
rozpoczęciem leczenia nerkozastępcze-
go, a połowa z nich takiej opieki nie otrzy-
muje aż do rozpoczęcia leczenia dializa-
mi, ale odsetek osób, u których wdrożono 
to leczenie jest taki jak w USA [29]. Późne 
kierowanie do nefrologa nie wydaje się 
zatem wpływać na tempo kwalifikowania 
do leczenia ESA. 
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wymagający, pełny proces diagnostyczno-
-terapeutyczny uzasadniający włączenie 
leczenia ESA, mimo krótkiego czasu obser-
wacji. Stanowi to 7,1% wszystkich pacjen-
tów z PChN G3-G5 w Polsce. Są to wyniki 
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