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Szybko zwiększająca się liczba badań klinicz‑
nych przyczynia się do poprawy opieki klinicznej 
zarówno w cukrzycy, jak i w przewlekłej chorobie 
nerek (PChN). American Diabetes Association 
(ADA) i Kidney Disease: Improving Global Outco‑
mes (KDIGO) stosują ustrukturyzowane procesy 
oceny danych z badań klinicznych i formułowania 
ścisłych, opartych na danych naukowych wytycz‑
nych postępowania u dorosłych chorych na  cu‑

Lekarze i  pacjenci odwołują się do  wytycznych 
praktyki klinicznej w celu podsumowania dostęp‑
nych danych i uzyskania fachowych wskazówek 
dotyczących diagnostyki i leczenia. Aby wytyczne 
były wiarygodne i możliwe do wdrożenia, muszą się 
opierać na danych naukowych oraz być usystematy‑
zowane, przejrzyste i jednoznaczne. Trzeba je rów‑
nież sformułować w taki sposób, aby można je było 
dostosować do lokalnych warunków i aktualizować.
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typu 1, HbA1c – hemoglobina glikowana, KDIGO – Kidney Disease: Improving Global Outcomes, MACE (major adverse cardiovascular events) – 
poważne niepożądane zdarzenia sercowo‑naczyniowe, MChSN – miażdżycowa choroba sercowo‑naczyniowa, (ns‑)MRA ([non‑steroidal ] 
mineralocorticoid receptor antagonist) – niesteroidowy antagonista receptora mineralokortykoidowego (selektywny antagonista receptora 
aldosteronowego), NN – niewydolność nerek, NS – niewydolność serca, NT – nadciśnienie tętnicze, PChN – przewlekła choroba nerek, 
PCSK9i (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor) – inhibitor konwertazy proproteinowej subtylizyny/keksyny typu 9, RAA – 
układ renina–angiotensyna–aldosteron, RCT (randomized controlled trial ) – badanie z randomizacją, SGLT2i (sodium‑glucose cotransporter 2 
inhibitor) – inhibitor kotransportera sodowo‑glukozowego 2, s‑n – sercowo‑naczyniowy
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naukowych, na których je oparto, oraz wspólnego 
opracowania uzgodnionego raportu. Spotkania 
prowadzili wspólnie przedstawiciel ADA (G.B.) 
i przedstawiciel KDIGO (I.H.dB.), a wspierał je 
organizacyjnie personel obu towarzystw.

Uzgodnione stanowiska ADA/KDIGO formuło‑
wano, gdy zalecenia obu towarzystw były zgodne 
i poparte wysokiej jakości danymi z badań z ran‑
domizacją. Przedstawiając te stanowiska, nie po‑
dano informacji o jakości danych; można je znaleźć 
w poszczególnych dokumentach ADA i KDIGO. 
Wszystkie uzgodnione stanowiska zostały za‑
twierdzone zarówno przez ADA, jak i KDIGO i od‑
zwierciedlają ogólną zgodność co do postępowania 
u dorosłych chorych na cukrzycę i PChN opartego 
na danych naukowych.

Uzgodnione stanowiska 
ADA/KDIGO

1. Wszystkich chorych z cukrzycą typu 1 (DM1) 
albo cukrzycą typu 2 (DM2) i PChN powinno się 
leczyć zgodnie z kompleksowym planem, opraco‑
wanym przez pracowników medycznych wspólnie 
z chorym, obejmującym działania w celu optyma‑
lizacji odżywiania, aktywności fizycznej i masy 
ciała oraz zaprzestania palenia tytoniu, co stano‑
wi podstawę dla opartego na danych naukowych 
leczenia farmakologicznego ukierunkowanego 
na zachowanie czynności narządów oraz innych te‑

krzycę i PChN.1,2 Obszary zgodności między tymi 
wytycznymi odzwierciedlają zatem niezależne po‑
rozumienie co do priorytetowych obszarów opieki.

Celem niniejszego dokumentu było zidentyfi‑
kowanie i podkreślenie wspólnych zaleceń zawar‑
tych w standardach opieki medycznej w cukrzycy 
ADA 2022 (zwanych dalej Standardami Opieki) 
oraz wytycznych praktyki klinicznej KDIGO 2022 
dotyczących postępowania w  cukrzycy u  osób 
z PChN.1,2 Grupa przedstawicieli ADA i KDIGO 
zebrała się w celu zestawienia i porównania za‑
leceń obu towarzystw. Od marca 2021 roku do lu‑
tego 2022 roku zorganizowano serię wirtualnych 
spotkań mających na celu określenie zakresu prac, 
przeglądu opublikowanych wytycznych i danych 

 ► Streszczenie

Osoby z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek (PChN) są obciążone dużym ryzykiem rozwoju niewydolności nerek, miażdżycowej choroby ser‑
cowo‑naczyniowej, niewydolności serca i ryzykiem przedwczesnego zgonu. Najnowsze badania kliniczne wspierają nowe możliwości lecze‑
nia cukrzycy i PChN. Wydane w 2022 roku standardy opieki medycznej w cukrzycy opracowane przez American Diabetes Association (ADA) 
oraz wytyczne praktyki klinicznej dotyczące postępowania w cukrzycy u chorych z PChN opracowane przez Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) zawierają zalecenia oparte na danych naukowych. Wspólna grupa przedstawicieli ADA i KDIGO dokonała przeglądu wy‑
tycznych obu towarzystw i na ich podstawie opracowała szereg uzgodnionych stanowisk, aby ukierunkować postępowanie kliniczne oparte 
na tych dokumentach. Oba są ze sobą zgodne w zakresie badań przesiewowych i diagnostyki PChN, monitorowania glikemii, interwencji 
dotyczących stylu życia, celów terapeutycznych oraz postępowania farmakologicznego. Zalecenia obejmują kompleksową opiekę, w której 
farmakoterapia o udowodnionych korzyściach nerkowych i sercowo‑naczyniowych stanowi uzupełnienie zdrowego stylu życia. Uzgodnione 
stanowiska obu towarzystw zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania inhibitorów układu renina–angiotensyna–aldosteron, 
metforminy, inhibitorów kotransportera sodowo‑glukozowego‑2, agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 oraz niesteroidowe‑
go antagonisty receptora mineralokortykoidowego. Te obszary konsensusu wyznaczają wyraźny kierunek wdrażania opieki w celu poprawy 
wyników klinicznych u osób z cukrzycą i PChN.

Niniejszy artykuł został opublikowany jednocześnie w „Kidney Interna‑
tional” i „Diabetes Care”. Artykuły są identyczne, z wyjątkiem zmian 
stylistycznych zgodnych ze stylem każdego z czasopism. Każda z tych 
wersji może być użyta do cytowania tego artykułu.
Uzgodniony raport dotyczący określonego zagadnienia zawiera kom‑
pleksowe opracowanie danych oraz jest autorstwa zespołu ekspertów 
(tj.  zespołu uzgodnieniowego) i odzwierciedla ich wspólną analizę, 
ocenę i opinię. Potrzeba opracowania uzgodnionego raportu pojawia 
się, gdy klinicyści, naukowcy, organizatorzy opieki i/lub decydenci pra‑
gną uzyskać wskazówki i/lub jasność w kwestii zagadnień medycznych 
lub naukowych związanych z cukrzycą, w obszarze, w którym dane 
naukowe są sprzeczne, w trakcie oceny lub niewystarczające. Uzgod‑
niony raport może również wskazywać braki w danych naukowych 
i obszary przyszłych badań w celu rozstrzygnięcia wątpliwości. Niniej‑
szy dokument nie jest stanowiskiem American Diabetes Association 
(ADA), lecz opinią ekspertów i został opracowany pod auspicjami ADA 
przez zaproszonych ekspertów. Uzgodniony raport może być opraco‑
wany po konferencji klinicznej lub sympozjum naukowym ADA.
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Wstęp

Przewlekła choroba nerek (PChN) często wy‑
stępuje u osób z cukrzycą, pogarsza rokowanie 
i zwiększa koszty leczenia. International Diabetes 
Federation (IDF) szacuje, że w 2021 roku z cukrzy‑
cą żyło na świecie 537 milionów ludzi, a do 2045 
roku ich liczba sięgnie 784 milionów.3 PChN wy‑
stępuje u >25% chorych na cukrzycę i szacuje się, 
że u 40% osób z cukrzycą to powikłanie rozwinie 
się w ciągu ich życia.4 Wraz ze zwiększającą się 
częstością występowania cukrzycy proporcjonal‑
nie zwiększyła się częstość występowania PChN 
spowodowanej cukrzycą.4

Cukrzyca jest najczęstszą na świecie przyczyną 
niewydolności nerek (NN) wymagającej przeszcze‑
pienia nerki lub dializoterapii.5 W USA cukrzyca 
przyczyniła się w ostatnich 30 latach do znacznie 
częstszego występowania NN i odpowiada obecnie 
za połowę wszystkich nowych przypadków NN.6 

Ponadto PChN znacznie zwiększa wśród osób z cu‑
krzycą ryzyko MChSN, niewydolności serca (NS), 
a także zgonu z przyczyn s‑n oraz z jakiejkolwiek 
przyczyny.7,8

W USA co piąta dorosła osoba z cukrzycą nie 
jest świadoma swojej choroby.9 Świadomość PChN 
jest jeszcze mniejsza – 9 z 10 osób nie wie, że ma 
PChN, w tym 2 z 5 – w stadium zaawansowa‑
nym.6,10 Ponadto zarówno cukrzyca, jak i PChN 
nieproporcjonalnie częściej występują w mniej‑
szościach rasowych i etnicznych oraz u osób star‑
szych. Zbyt mały zasięg badań przesiewowych 
oraz zbyt rzadkie rozpoznawanie i  niewystar‑
czająca świadomość choroby osłabiają wysiłki 
zmierzające do  wdrożenia leczenia i  poprawy 
rokowania oraz pogłębiają nierówności rasowe, 
społeczno‑ekonomiczne i  etniczne. Co więcej, 
ostatnie dane populacyjne ujawniły nierówności 
w dostępie do leków przeciwhiperglikemicznych 
o udowodnionych korzyściach nerkowych i s‑n, co 
podkreśla potrzebę interwencji zapewniających 
bardziej sprawiedliwy dostęp do takiego leczenia 
i zwiększenie jego dostępności wśród mniejszości 
rasowych i etnicznych.11

W  USA w  2017 roku całkowity szacowany 
koszt związany z rozpoznaną cukrzycą wyniósł 
327 miliardów dolarów, w tym 237 miliardów do‑
larów stanowiły bezpośrednie koszty medyczne, 

rapii wybranych dla osiągnięcia celów pośrednich 
w zakresie glikemii, ciśnienia krwi (BP) i profilu 
lipidowego.

2. U chorych z DM1 albo DM2, z nadciśnieniem 
tętniczym (NT) i albuminurią zaleca się stosowa‑
nie inhibitora konwertazy angiotensyny (ACEI) 
lub blokera receptora angiotensyny II (ARB), 
w dawce stopniowo zwiększanej do maksymalnej 
dawki przeciwnadciśnieniowej lub największej to‑
lerowanej przez pacjenta.

3. U  wszystkich chorych z  DM1 albo DM2 
i PChN zaleca się leczenie statyną: umiarkowanie 
intensywne w prewencji pierwotnej miażdżycowej 
choroby sercowo‑naczyniowej (MChSN), a inten‑
sywne u osób z rozpoznaną MChSN i u niektórych 
bez MChSN, ale z wieloma czynnikami ryzyka 
MChSN.

4. Metforminę zaleca się u chorych z DM2, PChN 
i oszacowaną wartością współczynnika przesącza‑
nia kłębuszkowego (eGFR) ≥30 ml/min/1,73 m2; daw‑
kę należy zmniejszyć do 1000 mg/d u osób z eGFR 
30–44  ml/min/1,73  m2 oraz u  niektórych osób 
z eGFR 45–59 ml/min/1,73 m2 obciążonych zwięk‑
szonym ryzykiem wystąpienia kwasicy mleczanowej.

5. U  chorych z  DM2, PChN i  eGFR 
≥20 ml/min/1,73 m2 zaleca się stosowanie inhi‑
bitora kotransportera sodowo‑glukozowego‑2 
(SGLT2i) o udowodnionych korzyściach nerkowych 
lub sercowo‑naczyniowych (s‑n). Wcześniej rozpo‑
częte leczenie SGLT2i można kontynuować przy 
mniejszym eGFR.

6. U chorych z DM2 i PChN, którzy nie osią‑
gnęli indywidualnie określonego docelowego 
wyrównania glikemii podczas stosowania met‑
forminy i/lub SGLT2i, lub u których występują 
przeciwwskazania do przyjmowania tych leków, 
zaleca się włączenie agonisty receptora glukago‑
nopodobnego peptydu 1 (GLP‑1) o udowodnionych 
korzyściach s‑n.

7. U chorych z DM2, eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2, 
z prawidłowym stężeniem potasu w surowicy i al‑
buminurią (wskaźnik albumina/kreatynina [ACR] 
≥30 mg/g) pomimo stosowania inhibitora układu 
renina–angiotensyna–aldosteron (RAA) w mak‑
symalnej tolerowanej dawce zaleca się włączenie 
niesteroidowego antagonisty receptora mineralo‑
kortykoidowego (ns‑MRA) o udowodnionych korzy‑
ściach nerkowych i s‑n.
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W większości przypadków PChN rozpoznaje 
się nie na podstawie objawów, lecz dzięki ruty‑
nowym badaniom przesiewowym. Zarówno ADA, 
jak i KDIGO zalecają u chorych na cukrzycę co‑
roczne badania przesiewowe w kierunku PChN 
(ryc. 1).17,18 Powinno się je rozpocząć w momencie 
rozpoznania DM2, ponieważ już wtedy często się 
stwierdza cechy PChN. U  osób z  DM1 zaleca 
się rozpoczęcie badań przesiewowych po 5 latach 
od rozpoznania, ponieważ wcześniej PChN wy‑
stępuje rzadko. Badania przesiewowe, szczególnie 
w kierunku albuminurii, nie są w pełni wykorzy‑
stywane. W typowej praktyce w USA mniej niż 
połowa pacjentów z DM2 jest w ciągu roku badana 
pod kątem albuminurii.19

Laboratoria rutynowo podają wartość eGFR 
obliczoną na podstawie stężenia kreatyniny w su‑
rowicy i danych demograficznych.20‑22 American 
Society of Nephrology i National Kidney Founda‑
tion opowiadają się za stosowaniem wzoru Chro‑

a 90 miliardów dolarów – zmniejszona produktyw‑
ność.12 Szacowane globalne bezpośrednie wydat‑
ki na zdrowie związane z cukrzycą w 2019 roku 
wyniosły 760 miliardów dolarów.13 PChN (z NN 
albo bez) jest głównym czynnikiem wpływającym 
na koszty opieki nad chorymi na cukrzycę. Koszty 
PChN, udaru mózgu i chorób serca się sumują.14,15

Badania przesiewowe 
i rozpoznanie

PChN definiuje się jako utrzymywanie się eGFR 
<60 ml/min/1,73 m2, albuminurii (ACR ≥30 mg/g) 
lub innych cech uszkodzenia nerek, takich jak 
krwiomocz bądź nieprawidłowości morfologiczne 
lub czynnościowe tego narządu. Co ważne, war‑
tości tych parametrów mogą się u poszczególnych 
osób zmieniać w czasie, dlatego do ustalenia roz‑
poznania wymagane jest utrzymywanie się nie‑
prawidłowości przez ≥3 miesiące.16

Ryc. 1. Badania przesiewowe i diagnostyka przewlekłej choroby nerek (PChN) u osób z cukrzycą. Badania przesiewowe obejmują 
zarówno oznaczenie albuminy w moczu, jak i oszacowanie wartości współczynnika przesączania kłębuszkowego (eGFR). 
Nieprawidłowe wyniki należy potwierdzić. Utrzymujące się nieprawidłowości wskaźnika albumina/kreatynina (ACR) lub eGFR 
(lub obu) należą do kryteriów rozpoznania PChN i powinny prowadzić do natychmiastowego rozpoczęcia leczenia opartego na 
danych naukowych

Co zrobić w przypadku wyniku dodatniego?

powtórzyć badanie i:
–  wykluczyć możliwe przyczyny odwracalne 

lub wynik fałszywie dodatni
–  rozważyć oznaczenie stężeń cystatyny C 

i kreatyniny w surowicy w celu 
dokładniejszego oszacowania GFR

–  potwierdzić utrzymywanie się 
nieprawidłowości,a by rozpoznać PChN

rozpocząć leczenie zgodnie z aktualną 
wiedzą, opartą na danych naukowych

U kogo i kiedy przeprowadzać badania przesiewowe?

co roku, począwszy od 5 lat po rozpoznaniu

co roku od momentu rozpoznania

DM1

DM2

Jakie badania przesiewowe wykonać?

oznaczyć ACR w próbce moczu (szybki test)

oraz

eGFR

Jakie są kryteria rozpoznania PChN?

utrzymujący się ACR w moczu ≥30 mg/g

i/lub

utrzymujący się eGFR <60 ml/min/1,73 m2

i/lub

inne cechy uszkodzenia nerek

a Utrzymywanie się nieprawidłowości przez co najmniej 3 mies. pozwala rozpoznać PChN – przyp. konsult.

DM1 – cukrzyca typu 1, DM2 – cukrzyca typu 2
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KDIGO opracowało schemat klasyfikacji PChN 
na podstawie eGFR i albuminurii, który został 
przyjęty przez ADA.26 W badaniach kohortowych 
ryzyko postępującej PChN, zdarzeń s‑n i zgonu 
zwiększa się wraz z narastaniem albuminurii 
lub zmniejszaniem się eGFR. Co więcej, stadium 
PChN i odpowiadająca mu kategoria ryzyka mogą 
być wskazówką przy podejmowaniu decyzji o czę‑
stości monitorowania laboratoryjnego, wyborze 
leczenia i kierowaniu chorego do opieki nefrolo‑
gicznej (ryc. 2).

Należy rozważyć inną niż cukrzyca przyczynę 
PChN, jeśli u pacjenta występuje też inna choroba 
ogólnoustrojowa powodująca PChN, a także jeśli 
nie występuje retinopatia (szczególnie w DM1) 
lub gdy występują objawy PChN nietypowe dla 
cukrzycowej choroby nerek (np.  krwinkomocz, 
duże i gwałtowne zmiany eGFR lub albuminurii, 
nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych). 

nic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD‑EPI) z 2021 roku, który nie uwzględnia rasy 
w szacowaniu współczynnika GFR, wyliczanego 
na  podstawie stężenia kreatyniny w  surowicy, 
wieku i płci.20 Inny wzór CKD‑EPI, dodatkowo 
uwzględniający stężenie cystatyny C w surowicy, 
zwiększa dokładność szacowania i zmniejsza błąd 
wynikający z różnic rasowych i etnicznych, co jest 
dodatkową wartością w przypadku badań przesie‑
wowych oraz w celu potwierdzenia niskiego eGFR 
w określonych sytuacjach klinicznych.23‑25

Najwygodniejszym sposobem oznaczania albu‑
minurii jest obliczanie ACR w przygodnej próbce 
moczu. Najlepiej, jeżeli jest to próbka uzyskana 
wcześnie rano, chociaż można również użyć prób‑
ki moczu uzyskanej o dowolnej porze dnia. ACR 
charakteryzuje się znaczną zmiennością, dlatego 
zaleca się wykonanie badania potwierdzającego 
w ciągu 3–6 miesięcy.26,27

Ryc. 2.  Ryzyko progresji przewlekłej choroby nerek (PChN), częstość wizyt i zasady kierowania do nefrologa w zależności 
od oszacowanej wartości współczynnika przesączania kłębuszkowego (eGFR) i albuminurii. Liczby w wyróżnionych kolorem 
rubrykach są wskazówką co do częstości badań przesiewowych lub monitorowania w ciągu roku. Kolor zielony oznacza, że nie 
ma PChN na podstawie eGFR lub albuminurii i badania przesiewowe są wskazane 1 ×/rok. W przypadku stwierdzonej PChN 
sugeruje się monitorowanie od 1 ×/rok (kolor żółty) do ≥4 ×/rok (tj. co 1–3 mies.; kolor ciemnoczerwony) w zależności od ryzyka 
progresji PChN i jej powikłań. Są to jedynie ogólne wskazówki, oparte na opinii ekspertów. Należy wziąć pod uwagę choroby 
współistniejące i ich zaawansowanie, a także prawdopodobieństwo, że zmieni to postępowanie u danego pacjenta

Klasyfikacja PChN uwzględnia:
 – przyczynę (C)
 – GFR (G)
 – albuminurię (A)

Kategorie albuminurii
(opis i zakres)

A1 A2 A3

prawidłowa 
do nieznacznie 

zwiększonej

umiarkowanie 
zwiększona znacznie zwiększona

<30 mg/g
<3 mg/mmol

30–299 mg/g
3–29 mg/mmol

≥300 mg/g
≥30 mg/mmol

ka
te

go
rie

 e
GF

R 
(m

l/m
in

/1
,7

3 
m

2 )
(o

pi
s i

 za
kr

es
)

G1 prawidłowy lub zwiększony ≥90 monitorować
1

leczyć
1

leczyć i skierować
3G2 nieznacznie zmniejszony 60–89

G3a
nieznacznie do umiarkowa‑

nie zmniejszonego 45–59 leczyć
1

leczyć
2

leczyć i skierować
3

G3b
umiarkowanie do znacznie 

zmniejszonego 30–44 leczyć
2

leczyć i skierować
3

G4 znacznie zmniejszony 15–29 leczyć i skierować
3

leczyć i skierować
4+

G5 niewydolność nerek <15 leczyć i skierować
4+

małe ryzyko (nie ma PChN, jeśli nie ma innych markerów choroby nerek) duże ryzyko

umiarkowanie zwiększone ryzyko bardzo duże ryzyko
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kwencyjne (nie równoczesne) włączanie i  odpo‑
wiednie dostosowywanie dawek, z regularnymi 
kontrolami, w celu ustalenia właściwego dawko‑
wania w odpowiednim czasie i optymalizacji opie‑
ki. Wspieranie i angażowanie pacjentów oraz pro‑
mowanie opieki wielodyscyplinarnej może pomóc 
w sprawnym i szybkim wdrażaniu i dostosowaniu 
wielu terapii.

 ► Uzgodnione stanowisko

Wszystkich chorych z DM1 albo DM2 i PChN powinno 
się leczyć zgodnie z kompleksowym planem, opra‑
cowanym przez pracowników medycznych wspólnie 
z chorym, obejmującym działania w celu optymalizacji 
odżywiania, aktywności fizycznej i masy ciała oraz 
zaprzestania palenia tytoniu, co stanowi podstawę dla 
opartego na danych naukowych leczenia farmakolo‑
gicznego ukierunkowanego na zachowanie czynności 
narządów oraz innych terapii wybranych dla osiągnię‑
cia celów pośrednich w zakresie glikemii, BP i profilu 
lipidowego.

Edukacja, opieka samodzielna oraz 
wsparcie i angażowanie pacjenta

Zarówno wytyczne ADA, jak i KDIGO propagują 
aktywną rolę chorych w leczeniu cukrzycy i cho‑
roby nerek oraz w podejmowaniu decyzji mających 
wpływ na ich dobrostan.2,31 Edukacja pacjentów 
i zintegrowane podejście do leczenia służą zarów‑
no chorym, jak i klinicystom.

Pacjenci znają siebie lepiej niż ktokolwiek 
inny i chociaż to pracownicy ochrony zdrowia mają 
wiedzę i doświadczenie medyczne, to jeśli chory 
i  pracownik ochrony zdrowia stają się partnera‑
mi i wspólnie uzgadniają plan leczenia, życie tego 
pierwszego ulega poprawie. Ponadto taka współ‑
praca pozwala skrócić czas przeznaczany przez 
pracowników ochrony zdrowia na podejmowanie 
decyzji dotyczących opieki nad pacjentem. Priory‑
tety chorych często nie pokrywają się z priorytetami 
pracowników ochrony zdrowia. Najlepiej więc pytać 
pacjentów o ich priorytety i wspólnie z nimi ustalać 
plan opieki.32

Współpraca pacjentów z pracownikami medycz‑
nymi w celu radzenia sobie z cukrzycą i PChN 
może polegać na: zadawaniu pytań, zdobywaniu 

Jeśli nie stwierdza się takich nieprawidłowości, 
za przyczynę PChN zwykle uznaje się cukrzycę 
i  włącza się stosowne leczenie. Obecnie prowa‑
dzone badania mają na celu określenie podtypów 
PChN i ich powiązanie z leczeniem celowanym.28,29

Opieka kompleksowa

Cele opieki kompleksowej

U chorych z cukrzycą i PChN powszechna jest 
wielo chorobowość, z którą się wiąże duże ryzy‑
ko progresji PChN, zdarzeń s‑n i przedwczesne‑
go zgonu. Dlatego zarówno ADA,1 jak i KDIGO2 
podkreślają znaczenie kompleksowej, holistycznej, 
skoncentrowanej na pacjencie opieki medycznej, 
która się przekłada na poprawę ogólnych wyników 
leczenia.

Celem opieki kompleksowej jest traktowanie 
pacjenta jako „całości” i oferowanie mu skoordy‑
nowanego leczenia wielospecjalistycznego, zorga‑
nizowanej edukacji wspierającej radzenie sobie 
z chorobą, możliwości współdecydowania o lecze‑
niu oraz pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań 
cukrzycy, w tym PChN, MChSN i NS.2 Takie po‑
dejście wymaga wdrożenia leczenia ukierunkowa‑
nego na optymalizację stylu życia, farmakoterapii 
umożliwiającej zachowanie czynności narządów 
oraz dodatkowych działań wpływających korzyst‑
nie na pośrednie czynniki ryzyka, takie jak gli‑
kemia, ciśnienie tętnicze i profil lipidowy (ryc. 3).

Wobec powszechnej konieczności stosowania 
wielu interwencji w celu optymalizacji opieki nad 
chorymi na cukrzycę i PChN zasadnicze znaczenie 
ma unikanie inercji terapeutycznej.30 U większo‑
ści chorych z cukrzycą i PChN pomimo leczenia 
utrzymuje się zwiększone ryzyko progresji PChN 
i ChSN, a jednocześnie mamy do dyspozycji coraz 
więcej opcji terapeutycznych zmniejszających to 
ryzyko. Chorzy mogą wymagać częstych wizyt 
w celu określenia i wdrożenia wielu terapii, z któ‑
rych część może wchodzić w interakcje. Na przy‑
kład inhibitory RAA, SGLT2 oraz finerenon (na‑
leżący do ns‑MRA) na początku ich stosowania 
prowadzą do zmniejszenia GFR mającego podłoże 
hemodynamiczne (spadek efektywnego ciśnienia 
wewnątrzklębuszkowego). Gdy stosowanie tych 
leków jest wskazane, może być konieczne ich se‑
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Opieka zespołu wielodyscyplinarnego

Optymalne warunki do opieki nad chorymi z cu‑
krzycą i PChN stwarza model opieki zdrowotnej, 
w którym funkcjonują wielodyscyplinarne zespoły 
wspierające pacjentów, składające się z pacjenta, 
lekarza (lub innego profesjonalisty opiekującego 
się chorym) oraz innych pracowników medycz‑
nych.2,34 Zarówno wytyczne ADA, jak i KDIGO 

wiedzy na temat diety, aktywności fizycznej, za‑
przestania palenia tytoniu, kontrolowania gli‑
kemii oraz przyjmowania leków, na rozmowach 
z innymi chorymi i uczestniczeniu w spotkaniach 
grup wsparcia w społeczności chorych na cukrzycę 
i PChN, zaznajomieniu się z technologią umożli‑
wiającą śledzenie postępów oraz zapoznawaniu się 
z wynikami badań kontrolnych w ramach przygo‑
towania do wizyty u lekarza.33

Ryc. 3. Holistyczne podejście w celu poprawy wyników leczenia u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek (PChN). Symbole wskazują na następujące 
korzyści: mankiet do pomiaru ciśnienia krwi – obniżenie ciśnienia tętniczego, glukometr – zmniejszenie stężenia glukozy, serce – kardioprotekcja, nerki – 
nefroprotekcja, waga – kontrola masy ciała. Oszacowaną wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego (eGFR) wyrażono w ml/min/1,73 m2

leczenie uzupełniające 
w zależności 
od czynników ryzyka

leczenie farmakologiczne 
1. rzutu

regularna ocena glikemii, 
albuminurii, ciśnienia 
tętniczego, ryzyka s‑n 
i profilu lipidowego

GLP‑1 RA w razie 
potrzeby, w celu 

osiągnięcia 
docelowych wartości 

glikemii

SGLT2i (rozpocząć, 
jeśli eGFR ≥20; 

kontynuować do czasu 
rozpoczęcia dializoterapii

lub przeszczepienia 
nerki)

inne leki przeciwhiperglikemiczne, w razie 
potrzeby) w celu osiągnięcia docelowych 

wartości glikemii

niesteroidowe MRA,b 
jeśli ACR ≥30 mg/g 

i prawidłowe 
stężenie potasu 

w surowicy 
 

metformina
(jeśli eGFR ≥30)

zdrowa dieta

ezetymib, PCSK9i, lub 
ikozapent etylowy, jeśli 
wskazane na podstawie 
ryzyka MChSN i profilu 

lipidowego

aktywność 
fizyczna

zaprzestanie 
palenia tytoniu

kontrola masy ciała (osiągnięcie 
i utrzymanie prawidłowej masy ciała)

dihydropirydynowy 
CCB i/lub diuretyk,a 
jeśli potrzebne do 

osiągnięcia docelowego 
ciśnienia tętniczego 

leki hamujące układ 
RAA w maksymalnej
tolerowanej dawce 

(jeśli występuje NTa)

statyna
o umiarkowanej 

lub dużej sile działania

steroidowe MRA, jeśli konieczne 
w opornym nadciśnieniu, 

o ile eGFR ≥45

lek 
przeciwpłytkowy 

w przypadku 
rozpoznanej 

MChSN

styl życia

tylko DM2

wszyscy pacjenci (DM1 i DM2)

regularna ocena 
czynników ryzyka 
(co 3–6 miesięcy)

a  Inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI) lub bloker receptora angiotensyny II (ARB) (w maksymalnych tolerowanych dawkach) powinny być lekami 1. rzutu w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego (NT), gdy występuje albuminuria. W przeciwnym razie można rozważyć zastosowanie dihydropirydynowego blokera kanału wapniowego (CCB) 
lub diuretyku; często do osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego potrzeba zastosować leki z wszystkich 3 grup.

b  Finerenon jest obecnie jedynym niesteroidowym antagonistą receptora mineralokortykoidowego (ns‑MRA) o udowodnionych korzyściach klinicznych dla nerek i układu 
sercowo‑naczyniowego.

ACR – wskaźnik albumina/kreatynina, GLP‑1 RA – agonista receptora peptydu glukagonopodobnego typu 1, MChSN – miażdżycowa choroba sercowo‑naczyniowa, 
PCSK9i – inhibitor konwertazy proproteinowej subtylizyny/keksyny typu 9, RAA – renina–angiotensyna–aldosteron, SGLT2i – inhibitor kotransportera 
sodowo‑glukozowego 2, s‑n – sercowo‑naczyniowy
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które nie osiągają wyznaczonych celów, aby ziden‑
tyfikować potencjalne bariery psychospołeczne 
utrudniające leczenie i samodzielną opiekę.

Styl życia

W wytycznych zarówno ADA, jak i KDIGO pod‑
kreśla się integralną rolę medycznego leczenia 
żywieniowego, w  tym odpowiedniego dostępu 
do  leczenia żywieniowego prowadzonego przez 
wyspecjalizowanego dietetyka, w celu optymal‑
nego leczenia cukrzycy. Oba towarzystwa zalecają 
stosowanie zindywidualizowanej i zbilansowanej 
diety bogatej w warzywa, owoce i produkty pełno‑
ziarniste, a jednocześnie z ograniczoną zawarto‑
ścią rafinowanych węglowodanów i napojów sło‑
dzonych cukrem.1,2 W obu wytycznych zaleca się 
również stosowanie diety ubogosodowej (KDIGO 
<2000 mg/d, ADA 1500 do <2300 mg/d), głównie 
w celu kontroli BP i zmniejszenia ryzyka s‑n.

ADA i KDIGO zalecają również docelowo do‑
bową podaż 0,8 g białka/kg mc., czyli taką samą, 
jaką rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowa 
dla populacji ogólnej. Większe spożycie białka 
wiąże się z teoretycznym ryzykiem szybszego po‑
garszania się czynności nerek.35 KDIGO dokonało 
systematycznego przeglądu badań z randomizacją 
(RCT) i nie znalazło rozstrzygających dowodów 
na  to, że  ograniczenie dobowej podaży białka 
do <0,8 g/kg mc. poprawia nerkowe lub inne wy‑
niki zdrowotne u osób z cukrzycą i PChN.2 O ile 
ADA i KDIGO są w tym względzie zgodne, Natio‑
nal Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (NKF KDOQI) sformułowała 
nieco inne zalecenia, zalecając m.in. ograniczenie 
dobowej podaży białka do 0,55–0,60 g/kg mc. (lub 
mniej, jeśli się suplementuje ketoanalogi amino‑
kwasów) u stabilnych metabolicznie osób z PChN 
bez cukrzycy oraz do 0,6–0,8 g/kg mc. u osób z cu‑
krzycą i PChN.36 Wszystkie zalecenia są zgodne 
co do konieczności zwiększenia spożycia białka 
(np. do 1,0–1,2 g/kg mc./d) przez dializowanych 
chorych z NN, ponieważ często występuje u nich 
wzmożony katabolizm lub niedożywienie.

Autorzy wytycznych ADA i  KDIGO zaleca‑
ją również aktywność fizyczną od  umiarkowa‑
nej do  intensywnej o  łącznym czasie trwania 
≥150 min/tydz. oraz unikanie siedzącego trybu 

podkreślają znaczenie zintegrowanego podejścia 
opartego na  pracy zespołowej, które angażuje 
w opiekę nad pacjentem specjalistów ds. opieki 
i  edukacji diabetologicznej, lekarzy, pielęgniar‑
ki, asystentów lekarzy, dietetyków, specjalistów 
ds. aktywności fizycznej, farmaceutów, stomato‑
logów, podologów oraz specjalistów w dziedzinie 
zdrowia psychicznego, przy czym modele opieki 
wielodyscyplinarnej stanowią zasadniczą strate‑
gię pokonywania barier w skutecznym prowadze‑
niu chorych z cukrzycą i PChN (ryc. 4).

Systemy opieki zdrowotnej powinny obejmo‑
wać zespołową opiekę nad pacjentami i skupiać 
się na  krótko‑ i  długoterminowych planach le‑
czenia. W ogólnym planie opieki trzeba zawrzeć 
interwencje dotyczące stylu życia, uwzględniając 
indywidualne preferencje i  cele ustalane przez 
wszystkich członków zespołu, przy szczególnym 
udziale pacjenta.

U każdego chorego z cukrzycą w ramach wstęp‑
nej diagnostyki powinno się przeprowadzić ocenę 
stylu życia. Ponadto należy ją rozważyć u osób, 

edukacja 
wielodyscyplinarna

ujednolicone wytyczne 
praktyki klinicznej

programy 
samodzielnej opieki

modele opieki
wielospecjalistycznej

strategie 
ograniczania ryzyka

skuteczniejsze 
postępowanie 

w cukrzycy i PChN

Ryc. 4. Przezwyciężanie barier w postępowaniu w przewlekłej chorobie nerek 
(PChN) u chorych na cukrzycę. Liczne bariery – takie jak np. niska świadomość PChN, 
skomplikowana opieka, trudności z przestrzeganiem coraz bardziej złożonych schematów 
leczenia, a także ograniczona znajomość postępowania zgodnego z wytycznymi i jego 
stosowania w praktyce – przyczyniają się do nieoptymalnej opieki nad chorymi z cukrzycą 
i PChN.Proponowane strategie, które mogą się przyczynić do poprawy postępowania 
u chorych z cukrzycą i PChN, obejmują wdrożenie wielospecjalistycznych modeli opieki, 
ustrukturyzowanych strategii ograniczania ryzyka i edukacji, wielodyscyplinarnych inicjatyw 
edukacyjnych, ujednolicenie wytycznych dotyczących praktyki klinicznej oraz zapewnienie 
programów samodzielnej opieki dla pacjentów z cukrzycą i PChN
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leca, aby u chorych z cukrzycą i PChN indywidual‑
nie ustalać docelowe wartości HbA1c w przedziale 
od <6,5% do <8,0%, ponieważ wykazano ich zwią‑
zek z poprawą przeżywalności, sercowo‑naczynio‑
wych punktów końcowych, powikłań mikronaczy‑
niowych i ryzyka progresji PChN. ADA zaleca, aby 
u większości dorosłych (z wyjątkiem kobiet w ciąży) 
chorych z DM1 i chorych z DM2 bez ryzyka hipogli‑
kemii utrzymywać HbA1c <7% w celu zmniejszenia 
ryzyka powikłań mikronaczyniowych, dopuszcza 
jednak większe wartości (tj. <8%) u osób z ograni‑
czoną oczekiwaną długością życia i tych, u których 
ryzyko związane z leczeniem może przeważać nad 
potencjalnymi korzyściami.

Ciągłe monitorowanie glikemii 
i nowoczesne technologie w cukrzycy

Termin „technologie diabetologiczne” odnosi się 
do sprzętu, urządzeń i oprogramowania, które 
osoby z cukrzycą wykorzystują do samodzielnego 
radzenia sobie z chorobą, i obejmuje:
1) insulinę podawaną za pomocą strzykawki, pena 

lub pompy
2) monitorowanie stężenia glukozy we krwi za po‑

mocą glukometru lub CGM
3) urządzenia hybrydowe, które monitorują stęże‑

nie glukozy i podają insulinę.
Wytyczne ADA i KDIGO podkreślają istotną 

rolę technologii CGM w poprawie wyrównania 
cukrzycy, jako narzędzia do  wykrywania i  ko‑
rekty skrajnych wartości glikemii, zapobiegania 
hipoglikemii, bezpośredniego wspierania decyzji 
dotyczących dawkowania leków oraz leczenia ży‑
wieniowego i aktywności fizycznej; zwracają też 
uwagę na jej szybką ewolucję przekładającą się 
na większą przystępność cenową i precyzję.2,37 Po‑
nadto ADA i KDIGO podkreślają korzyść ze stoso‑
wania CGM u chorych z DM1, a także u chorych 
z DM2 otrzymujących leczenie przeciwhiperglike‑
miczne, które się wiąże z ryzykiem występowania 
epizodów hipoglikemii. Inne technologie wspiera‑
ne przez ADA to pompy wspomagane czujnikami, 
które wstrzymują podawanie insuliny w przypad‑
ku zmniejszonego (stwierdzonego lub prognozo‑
wanego) stężenia glukozy we krwi, a także zauto‑
matyzowane systemy podawania insuliny, które 
dostosowują jej dawkę do odczytanych z czujników 
wartości glikemii oraz ich trendów.

życia.1,2 U chorych na cukrzycę z nadwagą lub oty‑
łością ADA i KDIGO zgodnie zalecają osiągnięcie 
i utrzymywanie prawidłowej masy ciała poprzez 
dietę, aktywność fizyczną i terapię behawioralną. 
Chociaż jakość danych na ten temat jest niska, zde‑
cydowanie zaleca się zaprzestanie palenia tytoniu.

Cele leczenia i farmakoterapia

Kontrola glikemii

Parametry i częstość ich oznaczania
Zarówno ADA, jak i KDIGO zalecają przeprowa‑
dzanie 2 razy w roku oceny glikemii na podstawie 
odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u cho‑
rych z DM2 o stabilnym przebiegu, którzy osiągają 
cele leczenia, a co 3 miesiące u osób intensywnie 
leczonych, a także jeśli zmieniono sposób leczenia 
lub cele leczenia nie są osiągnięte. ADA i KDIGO 
wskazują wartość HbA1c jako podstawowe narzę‑
dzie do oceny długoterminowej kontroli glikemii, 
ale jednocześnie przyznają, że ma ono ogranicze‑
nia w zakresie dokładności i precyzji jako pośred‑
ni wskaźnik wyrównania glikemii, szczególnie 
w zaawansowanej PChN (tj. stadia G4 i G5 bez 
leczenia nerkozastępczego) oraz NN wymagającej 
dializoterapii, nie pozwala też skutecznie wykry‑
wać chwiejności glikemii i epizodów hipoglikemii. 
W związku z tym w obu wytycznych podkreśla się 
rolę jednoczesnego wykorzystania:
1) HbA1c  – jako oznaczany parametr służący 

do wyznaczania celów terapeutycznych (zale‑
cenie na podstawie danych z RCT)

2) ciągłego monitorowania glikemii (CGM)  – 
w  celu oceny skuteczności i  bezpieczeństwa 
leczenia u osób obciążonych zwiększonym ry‑
zykiem hipoglikemii lub oceny wyrównania gli‑
kemii, gdy oznaczanie HbA1c jest niedokładne

3) samokontroli glikemii – jako narzędzia służą‑
cego do dostosowania dawek leków, zwłaszcza 
u osób leczonych insuliną.37

Zindywidualizowane cele leczenia
Zarówno ADA, jak i KDIGO podkreślają rolę okre‑
ślania indywidualnych wartości docelowych gli‑
kemii, z uwzględnieniem cech pacjenta mogących 
zmieniać ryzyko i korzyści z intensywnej kontroli 
glikemii. Na podstawie danych z RCT KDIGO za‑
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co do tego, że u osób z cukrzycą, NT i albuminu‑
rią należy rozpocząć leczenie inhibitorem RAA, 
tj. inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI) 
albo blokerem receptora angiotensyny II (ARB), 
i  zwiększać dawkę do maksymalnej dopuszczo‑
nej, jeżeli jest dobrze tolerowana przez pacjenta. 
Podstawą tego zalecenia są dane z RCT, w któ‑
rych wykazano zmniejszenie ryzyka progresji 
PChN – zwiększonego u chorych z albuminurią – 
przy stosowaniu inhibitora RAA w maksymalnej 
dawce, w porównaniu ze stosowaniem innego leku 
przeciwnadciśnieniowego lub placebo.2‑44 W nie‑
dawnym badaniu z udziałem prawie 3 milionów 
pacjentów stwierdzono podobną skuteczność ACEI 
i ARB, natomiast ARB były lepiej tolerowane.45 

Stosowanie dihydropirydynowych blokerów ka‑
nału wapniowego i diuretyków tiazydopodobnych 
zaleca się również u osób z NT bez albuminurii, 
u których ryzyko zdarzeń s‑n i zgonu jest większe 
niż ryzyko rozwoju NN. Do kontroli BP często ko‑
nieczne jest stosowanie wielu leków, a inhibitory 
RAA, dihydropirydynowe blokery kanału wapnio‑
wego i diuretyki można kojarzyć w celu osiągnięcia 
indywidualnych docelowych wartości BP (ryc. 3).

 ► Uzgodnione stanowisko

U chorych z DM1 lub DM2, z NT i albuminurią zaleca 
się stosowanie ACEI lub ARB w dawce stopniowo 
zwiększanej do maksymalnej dawki przeciwnadciśnie‑
niowej lub największej tolerowanej przez pacjenta.

Postępowanie w zaburzeniach 
gospodarki lipidowej

Stosowanie statyny jest podstawą pierwotnej 
i wtórnej prewencji MChSN u osób z cukrzycą 
i PChN. W opublikowanych w 2013 roku wytycz‑
nych KDIGO dotyczących postępowania w zabu‑
rzeniach lipidowych w PChN zalecano rozpoczęcie 
leczenia statyną u większości dorosłych z cukrzy‑
cą i PChN nieleczonych dializami.46,47 W szczegól‑
ności dotyczyło to: 1) dorosłych w wieku ≥50 lat 
z PChN i eGFR ≥60 ml/min/1,73 m2 [zalecenie 
klasy 1B] oraz 2) dorosłych w wieku 18–49 lat 
z PChN i cukrzycą, rozpoznaną chorobą wieńco‑
wą, przebytym udarem niedokrwiennym mózgu 
lub >10% szacowanym 10‑letnim ryzykiem zgonu 

Wyrównanie ciśnienia tętniczego
Wyrównanie BP jest powszechnie uznanym za‑
sadniczym celem w  prewencji progresji PChN, 
MChSN i NS. ADA uwzględnia zalecenia doty‑
czące BP w corocznie aktualizowanych „Standar‑
dach opieki”, a w 2017 roku opublikowała stanowi‑
sko dotyczące cukrzycy i nadciśnienia tętniczego 
(NT).38 Zasadniczą rolę kontroli BP w komplekso‑
wej opiece podkreśliło KDIGO w roku 2020 i 2022 
w  wytycznych praktyki klinicznej dotyczących 
leczenia cukrzycy u chorych z PChN, a bardziej 
szczegółowo omówiło w opublikowanych w 2021 
roku wytycznych praktyki klinicznej dotyczących 
kontroli BP u osób z PChN.39

Zalecenia ADA i KDIGO dotyczące BP są w wie‑
lu punktach podobne, koncentrują się m.in. na pra‑
widłowych technikach pomiaru BP, indywiduali‑
zacji docelowych wartości BP oraz preferowanych 
lekach. W rozważaniach dotyczących indywiduali‑
zacji wartości docelowych uwzględniono zarówno 
przewidywane korzyści (np. większe bezwzględne 
korzyści dla osób ze zwiększonym ryzykiem ChSN 
lub chorób nerek), jak i potencjalne ryzyko (np. tole‑
rancję farmakoterapii bez skutków niepożądanych).

U chorych z cukrzycą, NT i zwiększonym ryzy‑
kiem s‑n (tj. 10‑letnie ryzyko MChSN ≥15%) ADA 
proponuje docelową wartość BP <130/80 mm Hg, 
jeśli można ją bezpiecznie osiągnąć. U chorych 
z cukrzycą, NT i małym ryzykiem s‑n (definiowa‑
nym jako 10‑letnie ryzyko MChSN <15%) ADA 
zaleca docelowe BP <140/90 mm Hg [zalecenie 
klasy A].40 Wytyczne KDIGO 2021 dotyczące kon‑
troli BP u chorych z PChN zalecają utrzymywanie 
docelowego skurczowego BP <120 mm Hg, z oceną 
za pomocą zalecanych w wytycznych standaryzo‑
wanych pomiarów gabinetowych [zalecenie klasy 
2B], opierając się w dużej mierze na jednym, wy‑
sokiej jakości RCT, które przeprowadzono wyłącz‑
nie u osób bez cukrzycy.39 Grupa robocza KDIGO 
ds. BP zgłosiła jednak pewne zastrzeżenia doty‑
czące bezpieczeństwa i/lub ograniczonych danych 
przemawiających za korzyściami z przyjęcia tego 
progu w niektórych populacjach, w tym u osób 
z cukrzycą i PChN. Wszystkie proponowane war‑
tości należy traktować jako punkt wyjścia do usta‑
lania indywidualnych celów.41

W odniesieniu do wyboru preferowanej farma‑
koterapii przeciwnadciśnieniowej panuje zgoda 
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W razie potrzeby w celu osiągnięcia zindywidu‑
alizowanych wartości docelowych można dołączyć 
dodatkowe leki przeciwhiperglikemiczne, kieru‑
jąc się specyficznymi potrzebami danego pacjenta 
(tab. 2).2,17 Ograniczeniem w stosowaniu tych le‑
ków może być wartość eGFR (tab. 3). Ważne jest, 
aby dawkowanie leków, w przypadku których ry‑
zyko działań niepożądanych przy małym eGFR 
jest większe lub które są wydalane przez nerki, 
dostosować do eGFR (tab. 4). Jeśli jest konieczne 
podawanie insuliny i leków z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika, zaleca się ostrożność przy ich 
stosowaniu i zwiększaniu dawki, aby uniknąć hi‑
poglikemii.

Metformina
Metforminę zaleca się u  większości chorych 
z DM2 i PChN z eGFR ≥30 ml/min/1,73 m2, acz‑
kolwiek wskazany jest staranny dobór pacjentów 
i  odpowiednie dostosowanie dawki na  podsta‑
wie eGFR. Udowodniono, że  metformina jest 
bezpiecznym, skutecznym i  niedrogim podsta‑
wowym lekiem służącym do  kontroli glikemii 
w DM2. Jest wydalana w postaci niezmienionej 
z moczem, przy czym w opakowaniu leku znajdu‑
je się ostrzeżenie o zwiększonym ryzyku wystą‑
pienia kwasicy mleczanowej u chorych z PChN 
z  powodu upośledzonego wydalania metformi‑
ny.52 Dane z badań klinicznych wskazują jednak, 
że ogólne ryzyko kwasicy mleczanowej związa‑
nej z  metforminą jest małe,53 a  amerykańska 
Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zmieniła 
treść ulotki informacyjnej tego leku w celu od‑
zwierciedlenia jego bezpieczeństwa u  większo‑
ści pacjentów z  eGFR ≥30  ml/min/1,73  m2.52 

Aby bezpiecznie stosować metforminę u chorych 
z PChN, należy oceniać eGFR co najmniej raz 
w roku, a gdy zmniejszy się <60 ml/min/1,73 m2 – 
co 3–6 miesięcy (ryc. 1).2 Zaleca się zmniejsze‑
nie dawki metforminy do  1000  mg/d u  osób 
z  eGFR 30–44  ml/min/1,73  m2 oraz rozwa‑
żenie zmniejszenia dawki, gdy eGFR wynosi 
45–59 ml/min/1,73 m2 oraz współistnieje choro‑
ba, która zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy 
mleczanowej z powodu hipoperfuzji i hipo ksemii.2 

Większość epizodów kwasicy mleczanowej związa‑
nej z metforminą występuje jednocześnie z inną 
chorobą o  ostrym przebiegu, często gdy wsku‑

z powodu choroby wieńcowej lub zawału serca nie‑
zakończonego zgonem [zalecenie klasy 2A]. Pod‑
stawą tych zaleceń były przede wszystkim wyni‑
ki badania Study of Heart and Renal Protection 
(SHARP) dotyczącego PChN.48 Zalecenia zawarte 
w „Standardach opieki” ADA z 2022 roku, przyjęte 
w niniejszym stanowisku, oparto też na dodatko‑
wych danych z kolejnych badań.

W ramach prewencji pierwotnej MChSN ADA 
zaleca umiarkowanie intensywne leczenie statyną 
u wszystkich chorych z cukrzycą w wieku 40–75 lat, 
osób w wieku 20–39 lat z dodatkowymi czynnikami 
ryzyka MChSN (takimi jak PChN) oraz – w indy‑
widualnych przypadkach – w wieku >75 lat (nie‑
dostatecznie reprezentowanych w zakończonych 
badaniach klinicznych). Wyjątek mogą stanowić 
chorzy z NN leczeni dializami, u których pierwotna 
prewencja zdarzeń MChSN z użyciem statyny była 
na ogół nieskuteczna.47,49,50 Intensywne leczenie 
statyną zaleca się w prewencji wtórnej u wszyst‑
kich pacjentów z rozpoznaną MChSN. U niektó‑
rych, w zależności od ryzyka MChSN i osiągniętych 
stężeń cholesterolu frakcji lipoprotein małej gęsto‑
ści (LDL), zaleca się intensyfikację leczenia statyną 
(w prewencji pierwotnej), dodanie ezetymibu lub 
inhibitora PCSK‑9. U osób z dużym stężeniem tri‑
glicerydów lub małym stężeniem cholesterolu frak‑
cji lipoprotein dużej gęstości (HDL) we krwi zaleca 
się intensyfikację interwencji związanych ze stylem 
życia, optymalizację kontroli glikemii, a następnie 
rozważenie zastosowania ikozapentu etylowego.51

 ► Uzgodnione stanowisko

U wszystkich chorych z DM1 lub DM2 i PChN zaleca 
się leczenie statyną: umiarkowanie intensywne 
w ramach prewencji pierwotnej MChSN, a intensywne 
u osób z rozpoznaną MChSN i niektórych osób bez 
MChSN, ale z wieloma czynnikami ryzyka MChSN.

Leki przeciwhiperglikemiczne 
w cukrzycy typu 2 i przewlekłej 
chorobie nerek

„Standardy opieki” ADA 2022 oraz wytyczne 
KDIGO 2022 zalecają wczesne rozpoczęcie sto‑
sowania metforminy w  skojarzeniu z  SGLT2i 
u większości chorych z DM2 i PChN (tab. 1).17 
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Inhibitory kotransportera 
sodowo‑glukozowego 2 (SGLT2i, 
tzw. flozyny)

SGLT2i zaleca się u większości chorych z DM2 
i PChN z eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2, niezależnie 
od  wartości HbA1c lub potrzeby dodatkowego 
zmniejszenia glikemii.2,17 Zalecenie to opiera się 
na silnych danych z badań klinicznych, które wy‑
kazały, że SGLT2i zmniejszają ryzyko progresji 
PChN oraz ryzyko NS i MChSN u osób z DM2 
i PChN. Korzyści te są niezależne od wpływu 
na  glikemię, a  SGLT2i powinno się stosować 
u  tych chorych, nawet jeśli osiągnęli docelowe 
wyrównanie glikemii. SGLT2i zwykle włącza się 
jako uzupełnienie zmian stylu życia i  leczenia 

tek ostrego uszkodzenia nerek (AKI) dochodzi 
do zmniejszenia klirensu metforminy. Dlatego 
przestrzeganie zasady przerwy w przyjmowaniu 
metforminy w okresie ostrej choroby może pomóc 
zmniejszyć ryzyko kwasicy mleczanowej związa‑
nej z jej stosowaniem.

 ► Uzgodnione stanowisko

Metforminę zaleca się u chorych z DM2, PChN 
i eGFR ≥30 ml/min/1,73 m2; dawkę należy zmniejszyć 
do 1000 mg/d u osób z eGFR 30–44 ml/min/1,73 m2 
oraz u niektórych osób z eGFR 45–59 ml/min/1,73 m2 
obciążonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
kwasicy mleczanowej.

Tabela 1.   Najważniejsze zalecenia dotyczące leków przeciwhiperglikemicznych u chorych z cukrzycą typu 2 (DM2) i przewlekłą chorobą 
nerek (PChN) wg American Diabetes Association (ADA) i Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)2,17

Grupa leków Standardy opieki medycznej w cukrzycy wg ADA 2022 Wytyczne KDIGO 2022 postępowania w cukrzycy 
u pacjentów z PChN

metformina 9.4a: leczenie pierwszego wyboru zależy od chorób współistniejących, czynników 
związanych z leczeniem i potrzebami pacjenta, i zazwyczaj obejmuje metforminę oraz 
kompleksową modyfikację stylu życia [A].

Zalecenie 4.1.1: zalecamy leczenie chorych z DM2, PChN 
i eGFR ≥30 ml/min/1,73 m2 za pomocą metforminy [1B].
Wskazówka praktyczna 4.1.3: należy dostosować dawkę 
metforminy, gdy eGFR wynosi <45 ml/min/1,73 m2, 
a u niektórych pacjentów, gdy eGFR wynosi 
45–59 ml/min/1,73 m2.
Zalecenie 1.3.1: zalecamy leczenie chorych z DM2, PChN 
i eGFR wynoszącym ≥20 ml/min/1,73 m2 za pomocą SGLT2i 
[1A].

SGLT2i 
(flozyny)

Należy rozważyć zastosowanie SGLT2i w celu ochrony narządów, niezależnie 
od wyjściowej wartości HbA1c, indywidualnej docelowej wartości HbA1c lub stosowania 
metforminy.
  – 10.42: wśród chorych na DM2 z rozpoznaną MChSN lub chorobą nerek zaleca się 

stosowanie SGLT2i lub GLP‑1 RA o udokumentowanym korzystnym działaniu 
w chorobach układu s‑n, jako element kompleksowych schematów redukcji ryzyka 
s‑n i/lub zmniejszania glikemii [A].

  – 10.42a: u chorych na DM2 i utrwaloną MChSN, z licznymi czynnikami ryzyka MChSN 
lub cukrzycową chorobą nerek zaleca się stosowanie SGLT2i o udokumentowanym 
korzystnym wpływie na układ s‑n w celu zmniejszenia ryzyka MACE i/lub hospitalizacji 
z powodu NS [A].

  – 11.3a: u chorych na DM2 i cukrzycową chorobę nerek zaleca się stosowanie SGLT2i 
u osób z eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2 i ACR w moczu ≥200 mg/g, w celu zmniejszenia 
progresji PChN i ryzyka zdarzeń s‑n [A].a

  – 11.3b: u chorych na DM2 i cukrzycową chorobę nerek zaleca się stosowanie SGLT2i 
w celu zmniejszenia progresji PChN i ryzyka zdarzeń s‑n u chorych z eGFR 
≥20 ml/min/1,73 m2 i ACR w zakresie od prawidłowego do 200 mg/g [B].

GLP‑1 RA 10.42: wśród chorych na DM2 z rozpoznaną MChSN lub chorobą nerek zaleca się 
stosowanie SGLT2i lub GLP‑1 RA o udokumentowanym korzystnym działaniu 
w chorobach układu s‑n, jako część kompleksowych schematów redukcji ryzyka s‑n i/lub 
zmniejszania glikemii [A].

Zalecenie 4.2.1: u chorych na DM2 i PChN, u których nie 
osiągnięto docelowych wartości glikemii mimo stosowania 
metforminy i SGLT2i lub którzy nie mogą stosować tych 
leków, zalecamy stosowanie długo działającego GLP‑1 RA 
[1B].

 ADA przyznaje kategorię A jednoznacznym danym z dobrze przeprowadzonych, umożliwiających uogólnienie badań z randomizacją, o wystarczającej mocy 
statystycznej, a kategorię B dowodów danym z dobrze przeprowadzonych badań kohortowych lub badań kliniczno‑kontrolnych. KDIGO stosuje podejście GRADE, gdzie 
1A oznacza silne zalecenie oparte na danych wysokiej jakości, a 1B – silne zalecenie oparte na danych umiarkowanej jakości.
 a  Zalecenia ADA 11.3a i 11.3b obejmują aktualizacje dokonane we wrześniu 2022 r. w ramach procesu aktualizacji będących w użyciu wytycznych ADA dotyczących 

standardów opieki.
eGFR – oszacowana wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego, GLP‑1 RA – agonista receptora peptydu glukagonopodobnego typu 1, HbA1c – hemoglobina 
glikowana, MACE – poważne niepożądane zdarzenia sercowo‑naczyniowe, MChSN – miażdżycowa choroba sercowo‑naczyniowa, NS – niewydolność serca, SGLT2i – 
inhibitor kotransportera sodowo‑glukozowego 2, s‑n – sercowo‑naczyniowy



59Postępowanie w cukrzycy u chorych na przewlekłą chorobę nerek  

W Y T Y C Z N E  I  A R T Y K U Ł Y  P R Z E G L Ą D O W E

dla tej populacji, co podkreślają zalecenia ADA 

(tab. 1).17 Dane z połączonych dużych badań nad 
SGLT2i sugerują jednak, że  korzyści nerkowe 
i s‑n są stałe, niezależnie od wyjściowej albuminu‑
rii,56 również u osób z prawidłowym wydalaniem 
albuminy z moczem, co znalazło odzwierciedle‑
nie w zaleceniu KDIGO po pierającym stosowanie 
SGLT2i u większości chorych z DM2 i PChN.2

Dolna granica eGFR, od której zaleca się włącze‑
nie SGLT2i, zmieniała się wraz z szybkim pojawia‑
niem się nowych danych. W wytycznych KDIGO 
2022 zalecono rozpoczęcie stosowania SGLT2i 
u chorych z DM2 i PChN, u których eGFR wynosi 
≥20 ml/min/1,73 m2 (zmiana z ≥30 ml/min/1,73 m2 
w wytycznych 2020), ten sam próg podała w ak‑
tualnych „Standardach opieki” ADA (zmiana 
z ≥25 ml/min/1,73 m2 we wstępnej wersji „Stan‑
dardów opieki” 2022). Zmiany te zostały spowodo‑
wane w dużej mierze przez wyniki nowych badań, 
w  tym badania DAPA‑CKD (które dostarczyło 

metforminą, ale stosowanie tego leku bez metfor‑
miny może być uzasadnione u osób ze zbyt ma‑
łym eGFR, aby bezpiecznie stosować metforminę, 
a także u osób nietolerujących metforminy lub jej 
niepotrzebujących do osiągnięcia docelowych war‑
tości glikemii.

Istotne korzyści ze stosowania kanagliflozyny 
i dapagliflozyny w postaci zmniejszenia ryzyka 
złożonego punktu końcowego definiowanego jako: 
znaczne znaczne zmniejszenie eGFR, NN i/lub 
zgon, potwierdzono dotychczas w 2 badaniach kli‑
nicznych, w których oceniano pierwotne nerkowe 
punkty końcowe: Canagliflozin and Renal Events 
in Diabetes with Established Nephropathy Clini‑
cal Evaluation (CREDENCE) oraz Dapagliflozin 
And Prevention of Adverse outcomes in Chronic 
Kidney Disease (DAPA‑CKD).54,55 Włączono 
do nich chorych z istotnie zwiększoną albuminurią 
(ACR odpowiednio ≥300 mg/g i ≥200 mg/g), dlatego 
aktualnie dysponujemy najsilniejszymi danymi 

Tabela 2.  Informacje pomocne w wyborze leków przeciwhiperglikemicznych u chorych z cukrzycą typu 2 (DM2) i przewlekłą chorobą 
nerek (PChN)2,17

Progresja 
PChN

MChSN Niewydolność 
serca

Skuteczność działania 
hipoglikemizującego

Ryzyko 
hipoglikemii

Wpływ na masę 
ciała

Koszt

metformina neutralny potencjalna korzyść potencjalna korzyść duża małe neutralny niski

SGLT2i (flozyny) korzyśća korzyśćb korzyść pośrednia małe zmniejszenie wysoki

GLP‑1 RA korzyśćc korzyśćb potencjalna korzyść duża małe zmniejszenie wysoki

iDPP‑4 (gliptyny) neutralny neutralny potencjalne ryzykoc 

(saksagliptyna)
pośrednia małe neutralny wysoki

insulina neutralny neutralny neutralny największa duże zwiększenie wysoki 
(analogi) 
niski (ludzka)

pochodne 
sulfonylomocznika

neutralny neutralny neutralny duża duże zwiększenie niski

pochodne tiazolidynodionu 
(glitazony)

neutralny potencjalna korzyść 
(pioglitazon)

zwiększone ryzyko duża małe zwiększenie niski

inhibitory α‑glukozydazy neutralny neutralny neutralny pośrednia małe neutralny niski

fioletowy wpływ neutralny
fioletowy potencjalna korzyść lub pośrednia skuteczność w zmniejszaniu glikemii
fioletowy korzyść (ochrona narządów, duża skuteczność, małe ryzyko hipoglikemii, zmniejszenie masy ciała lub niski koszt)
fioletowy potencjalne ryzyko lub wysoki koszt dla pacjenta
fioletowy zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
 a korzyść poparta danymi dotyczącymi głównych i drugorzędowych punktów końcowych w badaniach klinicznych
 b krzyść lub ryzyko zależą od danego leku
 c korzyść poparta danymi dotyczącymi drugorzędowych punktów końcowych w badaniach klinicznych
iDPP‑4 – inhibitor peptydazy dipeptydylowej 4, GLP‑1 RA – agonista receptora peptydu glukagonopodobnego typu 1, MChSN – miażdżycowa choroba 
sercowo‑naczyniowa, SGLT2i – inhibitor kotransportera sodowo‑glukozowego 2
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dostarczyła analiza podgrup uczestników badań 
CREDENCE i DAPA‑CKD z wyjściowym eGFR 
<30 ml/min/1,73 m2.59,60 Na podstawie tych wyni‑
ków można stwierdzić, że bezpośrednie dane prze‑
mawiające za rozpoczęciem stosowania SGLT2i 
u osób z DM2 i eGFR 20–29 ml/min/1,73 m2 są 
najsilniejsze u osób z towarzyszącą albuminurią 
lub NS, chociaż skuteczność i  bezpieczeństwo 
SGLT2i były w zasadzie podobne wśród uczest‑
ników badań, niezależnie od występowania tych 
stanów.56,61,62 Ponadto zaobserwowano, że SGLT2i 
cechują się stałą skutecznością i  bezpieczeń‑
stwem w badanych zakresach eGFR.56 Dlatego 
leki z tej grupy można stosować u większości cho‑
rych z DM2, PChN i eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2. 
Oczekuje się dalszych danych z badania EMPA‑
‑KIDNEY (EMPA‑KIDNEY: The Study of Heart 
and Kidney Protection with Empagliflozin [clini‑
cal trial reg. no. NCT03 594 110, ClinicalTrials.
gov]), w którym rozszerzono kryteria włączenia 
do badania o PChN bez albuminurii z wartością 
progową eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2, wśród >6600 
chorych z DM2 lub bez DM2. Podobnie jak w bada‑
niach CREDENCE i DAPA‑CKD badanie EMPA‑
‑KIDNEY zostało zakończone przed zaplanowa‑
nym terminem z powodu wykazania oczywistych 
korzyści z ocenianego postępowania,63 uzyskane 
wyniki dają podstawę do odpowiedniego rozsze‑
rzenia wskazań do stosowania SGLT2i w PChN.

Rozpoczęcie stosowania SGLT2i wiąże się 
z odwracalnym zmniejszeniem eGFR, ale na ogół 
nie trzeba wtedy odstawiać leku. W  rzeczywi‑
stości SGLT2i prawdopodobnie chronią przed 
AKI.56 Warto zauważyć, że w protokołach badań 
CREDENCE i DAPA‑CKD założono, że badanie 
będzie kontynuowane, jeśli eGFR zmniejszy się 
poniżej wartości progowej, przy której można roz‑
począć leczenie. Dlatego uzasadnione jest konty‑
nuowanie terapii pomimo eGFR poniżej wartości 
progowej, chyba że pacjent nie toleruje leczenia lub 
rozpoczęto leczenie nerkozastępcze.2

Podczas stosowania SGLT2i mogą wystąpić 
hipowolemia i hipoglikemia, ale bezwzględne ry‑
zyko jest niewielkie, zwłaszcza przy małym eGFR. 
Z tego względu na ogół nie ma potrzeby modyfiko‑
wania dawek pozostałych leków podczas rozpoczy‑
nania leczenia SGLT2i, aczkolwiek u niektórych 
pacjentów może to być uzasadnione; ważna jest też 

jednoznacznych dowodów na skuteczność i bez‑
pieczeństwo stosowania dapagliflozyny u chorych 
z eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 i ACR ≥200 mg/g) oraz 
badania Empagliflozin Outcome Trial in Patients 
With Chronic Heart Failure (EMPEROR) (które 
dostarczyło jednoznacznych dowodów na skutecz‑
ność i bezpieczeństwo stosowania empagliflozyny 
u osób z eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2 i NS).54,57,58 

Dodatkowych danych potwierdzających te korzyści 

Tabela 3.   Główne strategie monitorowania i ograniczania ryzyka dla 
preferowanych leków przeciwhiperglikemicznych

Lek Rozważane stany 
kliniczne

Strategie monitorowania i/lub ograniczania ryzyka

metformina kwasica mleczanowa 
związana 
z metforminą

 – monitorować eGFR, częściej przy eGFR 
<60 ml/min/1,73 m2

  – dostosować dawki metforminy do eGFR (p. tab. 4)
  – w przypadku występowania stanów 

predysponujących do hipoperfuzji i hipoksemii 
rozważyć zmniejszenie dawki jak przy eGFR 
45–59 ml/min/1,73 m2

  – odstawić, jeśli eGFR <30 ml/min/1,73 m2

  – wydać zalecenia postępowania w razie choroby 
o ostrym przebiegu

złe wchłanianie 
witaminy  B12

osoby leczone metforminą przez >4 lata monitorować 
pod kątem niedoboru witaminy B12

SGLT2i 
(flozyny)

zakażenia grzybicze 
narządów płciowych

udzielić porady w zakresie higieny narządów 
płciowych

zmniejszenie wolemii  – monitorować pod kątem hipowolemii i rozważyć 
proaktywne zmniejszenie dawki diuretyków u osób 
z grupy zwiększonego ryzyka

  – wstrzymać podawanie SGLT2i podczas choroby

cukrzycowa kwasica 
ketonowa

 – edukować na temat objawów w celu ułatwienia 
wczesnego rozpoznania

  – w razie bardzo dużego ryzyka monitorować stężenie 
ketonów we krwi lub w moczu

  – wydać zalecenia postępowania w razie choroby 
o ostrym przebiegu

  – utrzymać co najmniej małą dawkę insuliny u osób 
wymagających jej podawania

hipoglikemia dostosować dawkę innych leków hipoglikemizujących 
(np. insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika) 
w zależności od potrzeb

GLP‑1 RA nudności/wymioty/
biegunka

 – edukować w zakresie tolerancji leku 
i rozpoznawania objawów niepożądanych

  – zacząć od najmniejszej zalecanej dawki i zwiększać 
ją powoli

hipoglikemia dostosować dawki pozostałych leków zmniejszających 
stężenie glukozy (np. insuliny lub sulfonylomocznika) 
w zależności od potrzeb

eGFR – oszacowana wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego, GLP‑1 RA – agonista 
receptora peptydu glukagonopodobnego typu 1, SGLT2i – inhibitor kotransportera 
sodowo‑glukozowego 2
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Tabela 4.   Dostosowanie dawki leku do oszacowanej wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego 
(eGFR) <45 ml/min/1,73 m2 (przedstawione informacje pochodzą z ulotek dołączonych do 
opakowania leku, a nie ze wskazówek zawartych w niniejszym stanowisku)

Stadium G3b   
(eGFR 30–44 ml/min/1,73 m2)

Stadium G4 
(eGFR 15–29 ml/min/1,73 m2)

Stadium G5 
(eGFR <15 ml/min/1,73 m2)

metformina zmniejszyć dawkę do 1000 mg/d przeciwwskazana
insulina rozpocząć podawanie i zwiększać dawkę zachowawczo, aby uniknąć hipoglikemii
SGLT2i (flozyny)a

kanagliflozyna maks. 100 mg/d  – nie zaleca się rozpoczynania leczenia
  – z uwagi na korzyści dla nerek i układu s‑n można kontynuować 

podawanie 100 mg/d (jeśli lek jest tolerowany) aż do czasu 
rozpoczęcia dializoterapii

dapagliflozyna 10 mg/db  – nie zaleca się rozpoczynania leczenia w przypadku eGFR 
<25 ml/min/1,73 m2

  – z uwagi na korzyści dla nerek i układu s‑n można kontynuować 
(jeśli jest tolerowana) do czasu rozpoczęcia dializoterapii

empagliflozyna 10 mg/dc   – nie zaleca się rozpoczynania leczenia w przypadku eGFR 
<20 ml/min/1,73 m2

  – z uwagi na korzyści dla nerek i układu s‑n można kontynuować 
(jeśli jest tolerowana) do czasu rozpoczęcia dializoterapii

ertugliflozyna nie zaleca się stosowania przy eGFR <45 ml/min/1,73 m2

GLP‑1 RAd

eksenatyd  – zachować ostrożność przy rozpoczynaniu 
leczenia lub zwiększaniu dawki

  – unikać preparatów stosowanych 1 ×/tydz.

nie zaleca się stosowania

dulaglutyd nie jest wymagane dostosowanie dawki
liraglutyd nie jest wymagane dostosowanie dawki
liksysenatyd nie jest wymagane dostosowanie dawki nie zaleca się stosowania
semaglutyd nie jest wymagane dostosowanie dawki
iDPP‑4 (gliptyny)

alogliptyna maks. 12,5 mg/d maks. 6,25 mg/d
linagliptyna nie jest wymagane dostosowanie dawki
saksagliptyna maks. 2,5 mg/d
sitagliptyna maks. 50 mg/d maks. 25 mg 1 × dz.
pochodne sulfonylomocznika (II generacji)e

glimepiryd rozpocząć ostrożnie od 1 mg/d i zwiększać powoli, aby uniknąć hipoglikemii
glipizyd rozpocząć ostrożnie (np. 2,5 mg 1 × dz.) i zwiększać powoli, aby uniknąć hipoglikemii
glibenklamid nie zaleca się stosowania
pochodne tiazolidynodionu (glitazony)

pioglitazon nie jest wymagane dostosowanie dawki
inhibitory α‑glukozydazy

akarboza nie jest wymagane dostosowanie dawki nie zaleca się stosowania
miglitol nie jest wymagane dostosowanie dawki nie zaleca się stosowania
 a  Skuteczność przeciwhiperglikemiczna SGLT2i zmniejsza się wraz ze spadkiem eGFR, ale korzyści dla nerek i układu krążenia są zachowane.
 b Dapagliflozyna jest zatwierdzona do stosowania w dawce 10 mg 1 × dz. przy eGFR wynoszącym od 25 do <45 ml/min/1,73 m2.
 c  Nie zaleca się rozpoczynania leczenia w celu kontroli glikemii przy eGFR <30 ml/min/1,73 m2 lub <20 ml/min/1,73 m2 u chorych 

z niewydolnością serca. Można zastosować większą dawkę, ale nie będzie ona skuteczna w zmniejszaniu glikemii i nie zapewni 
dalszych korzyści klinicznych w tym przedziale eGFR.

 d  Dulaglutyd, liraglutyd i podawany we wstrzyknięciach semaglutyd wykazały korzyści dla układu s‑n w dużych badaniach dotyczących 
s‑n punktów końcowych.

e  W Polsce dostępny jest również gliklazyd – u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek można stosować takie 
dawkowanie jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, pod warunkiem dokładnego monitorowania; nie jest natomiast dostępny 
glibenklamid – przyp. red.

GLP‑1 RA – agonista receptora peptydu glukagonopodobnego typu 1, iDPP‑4 – inhibitor peptydazy dipeptydylowej 4, 
s‑n – sercowo‑naczyniowy, SGLT2i – inhibitor kotransportera sodowo‑glukozowego 2
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uwarunkowania związane z pacjentem i z leka‑
mi (tab. 2). Według KDIGO dodanie długo dzia‑
łającego GLP‑1 RA preferuje się u osób, które nie 
osiągają indywidualnych wartości docelowych 
glikemii mimo przyjmowania metforminy i/lub 
SGLT2i, oraz u tych, które nie mogą przyjmować 
tych leków.2 Podobnie ADA zdecydowanie popiera 
stosowanie GLP‑1 RA u chorych z DM2 i PChN 
lub MChSN ze względu na pierwotne korzyści 
s‑n i wtórne korzyści nerkowe wykazane w dużych 
badaniach oceniających wpływ na zdarzenia s‑n.17 
Warto zauważyć, że GLP‑1 RA zachowują skutecz‑
ność w wyrównywaniu glikemii i bezpieczeństwo 
nawet w zaawansowanych stadiach PChN.

Agoniści receptora 
glukagonopodobnego 1 (GLP‑1 RA)

GLP‑1 RA zmniejszają albuminurię i spowalniają 
zmniejszanie się eGFR, o czym świadczą drugo‑
rzędowe punkty końcowe oceniane w badaniach 
dotyczących wpływu na zdarzenia s‑n oraz w ba‑
daniu klinicznym dotyczącym skuteczności wy‑
równania glikemii i  bezpieczeństwa u  chorych 
z DM2 i eGFR 15–59 ml/min/1,73 m2.2

W badaniach z sercowo‑naczyniowymi punk‑
tami końcowymi leki z grupy GLP‑1 RA zmniej‑
szały ryzyko wystąpienia poważnych niekorzyst‑
nych zdarzeń s‑n (MACE) u osób z DM2.67‑70 Co 
ważne, zmniejszenie ryzyka MACE przy zastoso‑
waniu liraglutydu było znacząco większe u osób 
z eGFR <60 ml/min/1,73 m2 niż u osób z eGFR 
≥60 ml/min/1,73 m2.69 Chociaż większość uczest‑
ników badań oceniających GLP‑1 RA pod kątem 
korzyści s‑n miała rozpoznaną ChSN, zmniejsze‑
nie MACE u osób z wcześniej rozpoznaną ChSN 
lub chorobą nerek i osób bez tych chorób było po‑
dobne.71

Choć nie przeprowadzono badań u  chorych 
z PChN oceniających wpływ GLP‑1 RA na pierwszo‑
rzędowe nerkowe punkty końcowe, to badania 
z sercowo‑naczyniowymi punktami końcowymi 
obejmowały chorych z eGFR wynoszącym nawet 
15 ml/min/1,73 m2. Do GLP‑1 RA o korzystnym 
działaniu w PChN należą: liksysenatyd, eksena‑
tyd (1 ×/tydz.), liraglutyd, semaglutyd, albiglutyd, 
dulaglutyd i efpeglenatyd.67,68,70,72‑76 W metaana‑
lizie 8 badań dotyczących zdarzeń s‑n GLP‑1 RA 
w  porównaniu z  placebo znacząco zmniejszały 

kontrola z ponowną oceną wolemii oraz glikemii.64 

U osób przyjmujących SGLT2i może wystąpić eu‑
glikemiczna kwasica ketonowa, w przebiegu któ‑
rej nie występuje hiperglikemia lub jest ona nie‑
znaczna. Szczególnie narażeni są chorzy z DM2 
wymagający podawania insuliny. Aby zmniejszyć 
to ryzyko, ważne jest utrzymanie chociaż małej 
dawki insuliny i rozważenie wstrzymania leczenia 
SGLT2i w okresach wystąpienia choroby o ostrym 
przebiegu lub narażenia na inne czynniki stresowe. 
Do wykrywania ketozy można wykorzystać moni‑
torowanie stężenia ciał ketonowych we krwi lub 
w moczu. W razie wystąpienia podmiotowych lub 
przedmiotowych objawów klinicznych lub wyników 
badań biochemicznych świadczących o kwasicy ke‑
tonowej chory powinien przerwać terapię SGLT2i 
i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Zna‑
nym powikłaniem stosowania SGLT2i są zakaże‑
nia grzybicze narządów płciowych. Metaanaliza 
badań klinicznych wykazała, że  wystąpiły one 
u 6% chorych przyjmujących SGLT2i, w porówna‑
niu z 1% otrzymujących placebo.65 Ryzyko jest więk‑
sze u kobiet niż u mężczyzn. Może je zmniejszyć 
codzienne mycie i dbanie o higienę, a większość 
zakażeń grzybiczych narządów płciowych jest ła‑
twa do wyleczenia, choć odnotowano też ciężkie 
przypadki zgorzeli Fourniera. Konieczne są dodat‑
kowe badania oceniające korzyści nerkowe związa‑
ne ze stosowaniem SGLT2i u chorych z DM1, wśród 
których częściej występuje cukrzycowa kwasica 
ketonowa, oraz u pacjentów po przeszczepieniu 
narządu, u których przyjmowanie leków immuno‑
supresyjnych może wpływać na ryzyko zakażeń.66

 ► Uzgodnione stanowisko

U chorych z DM2, PChN i eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2 
zaleca się stosowanie SGLT2i o udowodnionych 
korzyściach nerkowych lub s‑n. Wcześniej rozpoczęte 
leczenie SGLT2i można kontynuować przy mniejszym 
eGFR.

Stosowanie dodatkowych leków 
przeciwhiperglikemicznych

Przy wyborze dodatkowych leków przeciwhiper‑
glikemicznych u chorych z DM2 i PChN, którzy 
wymagają takiego leczenia, należy uwzględnić 
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 ► Uzgodnione stanowisko

U chorych z DM2 i PChN, którzy nie osiągnęli 
indywidualnie określonego docelowego wyrównania 
glikemii podczas stosowania metforminy i/lub SGLT2i, 
lub u których występują przeciwwskazania do przyj‑
mowania tych leków, zaleca się włączenie GLP‑1 RA 
o udowodnionych korzyściach s‑n.

Leczenie przeciwhiperglikemiczne 
w zaawansowanej PChN (eGFR 
<30 ml/min/1,73 m2 z leczeniem 
nerkozastępczym lub bez)

Wyrównanie glikemii stanowi szczególne wyzwa‑
nie u osób z eGFR <30 ml/min/1,73 m2, w tym 
u leczonych dializami, ze względu na ograniczenia 
dotyczące stosowania leków (tab. 4) oraz brak wy‑
sokiej jakości RCT w tej populacji.

U chorych z DM1 jedynym zatwierdzonym le‑
czeniem pozostaje insulinoterapia. W celu osią‑
gnięcia indywidualnie określonych wartości doce‑
lowych glikemii zwiększa się jej dawki, ale może 
być konieczne ich zmniejszenie (w porównaniu 
z dawkami stosowanymi we wcześniejszych sta‑
diach PChN) ze względu na zmniejszony klirens 
insuliny i inne zmiany metaboliczne w zaawan‑
sowanej PChN.78

W  DM2 zaawansowana PChN jest czynni‑
kiem ryzyka hipoglikemii29,79 i  jeśli to możliwe, 
preferuje się leki, które zapewniają wyrównanie 
glikemii, ale nie zwiększają ryzyka hipoglikemii. 
Metformina jest przeciwwskazana przy eGFR 
<30  ml/min/1,73  m2 oraz u  chorych dializowa‑
nych. Stosowanie SGLT2i można rozpocząć przy 
eGFR 20–29 ml/min/1,73 m2 oraz kontynuować 
przy mniejszym eGFR, jeśli leczenie było rozpo‑
częte wcześniej i jest dobrze tolerowane. SGLT2i 
mają jednak minimalny wpływ na glikemię w tym 
zakresie eGFR i stosuje się je głównie ze względu 
na niezależne od glikemii korzyści nerkowe i s‑n.

Leki z grupy GLP‑1 RA były badane przy bar‑
dzo małym eGFR 15 ml/min/1,73 m2 i zachowują 
działanie przeciwhiperglikemiczne w całym za‑
kresie eGFR oraz u osób dializowanych. W dużych 
RCT wykazano, że stosowanie GLP‑1 RA zmniej‑
sza liczbę zdarzeń MChSN i albuminurię. Teore‑

ryzyko wystąpienia złożonego nerkowego punk‑
tu końcowego (makroalbuminuria, zmniejszenie 
eGFR, progresja do NN lub zgon z powodu choroby 
nerek), co w dużej mierze wynikało ze zmniejsze‑
nia albuminurii.71 W  badaniu dotyczącym sku‑
teczności wyrównania glikemii i bezpieczeństwa 
u osób z umiarkowaną lub ciężką PChN (G3 i G4 
stadium PChN) dulaglutyd porównano z insuliną 
glargine (jako terapią podstawową).71,77 Stosowa‑
nie dulaglutydu wiązało się z podobną kontrolą gli‑
kemii, ale znacznie wolniejszą utratą GFR. Trwa 
badanie kliniczne dotyczące GLP‑1 RA w DM2 
i PChN, które ma ocenić, czy semaglutyd zapobieg‑
nie zmniejszeniu eGFR o ≥50%, NN lub zgonowi 
z przyczyn nerkowych lub s‑n (clinical trial reg. no. 
NCT03 819 153, ClinicalTrials.gov).

Nudności, wymioty i biegunka to najczęstsze 
skutki niepożądane GLP‑1 RA. Występują one 
u 15–20% chorych z umiarkowaną i ciężką PChN 
(stadium G3 i G4), ale po dostosowaniu dawki 
GLP‑1 RA są zwykle dobrze tolerowane i dolegli‑
wości ustępują w ciągu kilku tygodni lub miesię‑
cy.77 Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zdarzają się 
rzadko (<1%), a semaglutyd jest obecnie dostępny 
również w postaci doustnej. Częstość rytmu serca 
zwykle zwiększa się o około 5/min, ale nie wiąże 
się to ze zwiększeniem BP ani z innymi zdarzenia‑
mi niepożądanymi. Z uwagi na teoretyczne ryzyko, 
stwierdzone w badaniach przedklinicznych, nie 
zaleca się stosowania GLP‑1 RA u osób zagrożo‑
nych rozwojem nowotworu z komórek C tarczycy 
(np. zespół mnogich nowotworów układu wydzie‑
lania wewnętrznego), raka trzustki lub zapalenia 
trzustki.1

Preferuje się GLP‑1 RA o udowodnionych korzy‑
ściach s‑n i nerkowych (liraglutyd, semaglutyd, al‑
biglutyd [obecnie niedostępny] i dulaglutyd). Leki 
z grupy GLP‑1 RA same nie wywołują hipoglike‑
mii, ale jeśli się je stosuje z insuliną lub lekami 
zwiększającymi wydzielanie insuliny, to można 
rozważyć zmniejszenie ich dawek (aby uniknąć 
hipoglikemii). Jednocześnie w  umiarkowanej 
do ciężkiej PChN (stadia G3 i G4) częstość wy‑
stępowania hipoglikemii podczas leczenia GLP‑1 
RA zmniejsza się o połowę w porównaniu do stoso‑
wania długo działającego analogu insuliny, nawet 
przy jednoczesnej insulinoterapii (szybko działa‑
jącym analogiem).77
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w patofizjologii cukrzycy (tj. cukrzycy po trans‑
plantacji) oraz szczególnych aspektów leczenia (ta‑
kich jak stosowanie leków immunosupresyjnych). 
Potrzebne są wysokiej jakości dane z badań w tej 
populacji.

W przypadku DM2 i cukrzycy po przeszczepie‑
niu nerki uzasadnione jest leczenie biorców prze‑
szczepu metforminą w dawkach dostosowanych 
do  eGFR, tak jak w  ogólnej populacji chorych 
z DM2, ponieważ ryzyko związane ze stosowa‑
niem metforminy zależy od stopnia wydolności 
nerek.80‑84 SGLT2i są obiecującymi lekami dla 
biorców przeszczepu, ponieważ zmniejszają ciś‑
nienie wewnątrzkłębuszkowe, które w pojedynczej 
czynnej nerce może być zwiększone, i mogą po‑
prawić wyniki przeszczepienia poprzez ten i inne 
mechanizmy. Korzyści te nie zostały jednak po‑
twierdzone w badaniach klinicznych, istnieje też 
teoretyczna możliwość zwiększenia ryzyka zaka‑
żeń (zakażenia grzybicze narządów płciowych, za‑
każenia dróg moczowych, zgorzel Fourniera) przy 
jednoczensnym stosowaniu leków immunosupre‑
syjnych. Dlatego do sformułowania zalecenia, czy 
to za czy przeciwko stosowaniu SGLT2i u biorców 
przeszczepu nerki, potrzeba więcej danych. Prze‑
szczepienie nerki i związane z nim leczenie, poza 
ograniczeniami związanymi z eGFR, nie zmienia‑
ją w istotny sposób znanych zagrożeń i korzyści 
związanych ze stosowaniem innych leków prze‑
ciwhiperglikemicznych.

Hamowanie układu renina–
angiotensyna–aldosteron

Inhibitory konwertazy angiotensyny 
(ACEI) i antagoniści receptora 
angiotensyny (ARB)

Hamowanie układu RAA za pomocą ACEI lub 
ARB od dziesięcioleci pozostaje standardem po‑
stępowania u chorych z DM1 i DM2 oraz PChN. 
ACEI lub ARB to preferowane leki pierwszego 
wyboru w leczeniu NT u chorych z cukrzycą, NT 
i ACR ≥300 mg/g, ze względu na udowodnione 
korzyści w  zapobieganiu progresji PChN. Wy‑
kazano, że u osób z mniej nasiloną albuminurią 
(30–299 mg/g) stosowanie ACEI lub ARB zmniej‑
sza ryzyko progresji do zaawansowanej albuminu‑
rii (≥300 mg/g) i częstość zdarzeń s‑n, ale nie doty‑

tycznie więc są one atrakcyjnym rozwiązaniem 
dla osób z DM2 i PChN, tyle że nie zostały w tej 
populacji prospektywnie przebadane pod kątem 
skuteczności i bezpieczeństwa s‑n. Wyniki meta‑
analizy badań dotyczących sercowo‑naczyniowych 
punktów końcowych wykazały jednak, że ryzyko 
MChSN było zmniejszone co najmniej w takim sa‑
mym stopniu u osób z eGFR <60 ml/min/1,73 m2 
jak wśród osób z większym eGFR.71 GLP‑1 RA 
przyczyniają się do  zmniejszenia masy ciała 
i mogą powodować nudności i wymioty, dlatego na‑
leży je stosować ostrożnie u osób z niedożywieniem 
lub zagrożonych niedożywieniem. U osób z DM2 
i zaawansowaną PChN, którzy z powodu zbyt du‑
żego wskaźnika masy ciała (BMI) nie kwalifikują 
się do przeszczepienia nerki, można zastosować 
GLP‑1 RA w  celu wspomagania zmniejszenia 
masy ciała, dzięki czemu będą się kwalifikować 
do transplantacji.

Przy eGFR <30 ml/min/1,73 m2 oraz u osób 
dializowanych można stosować wybrane inhibi‑
tory peptydazy dipeptydylowej 4 (iDPP‑4; tab. 4); 
są one bezpiecznymi i skutecznymi lekami u cho‑
rych, którzy nie otrzymują GLP‑1 RA. Pochodne 
tiazolidynodionu (w Polsce zarejestrowany i do-
stępny jest tylko pioglitazon – przyp. red.) zwięk‑
szają wrażliwość na insulinę, często zmniejszoną 
w zaawansowanej PChN, i zachowują działanie 
przeciwhiperglikemiczne w tej populacji. Zatrzy‑
mywanie wody w ustroju podczas stosowania leku 
z  tej grupy i  ryzyko wystąpienia NS stanowią 
problem przy małym eGFR, stąd konieczne jest 
uważne monitorowanie chorych przyjmujących 
pochodną tiazolidynodionu. Insulina i  krótko 
działające pochodne sulfonylomocznika są często 
niezbędne do wyrównania glikemii w sytuacji, gdy 
leki rzadziej wywołujące hipoglikemię są przeciw‑
wskazane, nietolerowane, niedostępne lub niewy‑
starczające.

Leczenie przeciwhiperglikemiczne 
u osób po przeszczepieniu nerki

Chorych po  przeszczepieniu nerki wykluczono 
z większości badań klinicznych dotyczących te‑
rapii przeciwhiperglikemicznych. Z tego względu 
musimy ekstrapolować dane z ogólnych populacji 
chorych na cukrzycę, z uwzględnieniem różnic 
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Kidney Failure and Disease Progression in Dia‑
betic Kidney Disease (FIDELIO‑DKD) częstość 
zarówno pierwszorzędowego nerkowego punktu 
końcowego (zmniejszenie eGFR o 40% lub NN), 
jak i wstępnie zdefiniowanego drugorzędowego 
złożonego sercowo ‑naczyniowego punktu końco‑
wego (MACE lub hospitalizacja z powodu NS) była 
mniejsza w grupie chorych przyjmujących finere‑
non w porównaniu z grupą placebo. Regularnie 
monitorowano stężenie potasu w surowicy i lecze‑
nie przerwano u 2,6% chorych w grupie finerenonu 
w porównaniu z 0,9% chorych w grupie placebo.86 
W badaniu Finerenone in Reducing Cardiovascu‑
lar Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney 
Disease (FIGARO‑DKD) pierwszorzędowy złożo‑
ny sercowo ‑naczyniowy punkt końcowy (MACE 
lub hospitalizacja z  powodu NS) wystąpił rza‑
dziej w grupie finerenonu w porównaniu z grupą 
placebo, a szacowany wpływ na czynność nerek 
i hiperkaliemię był podobny do obserwowanego 
w badaniu FIDELIO‑DKD.87

Wyniki przedstawione w publikacji Finerenone 
in Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes: 
Combined FIDELIO ‑DKD and FIGARO‑DKD 
Trial Programme Analysis (FIDELITY) będące‑
go z góry zaplanowaną zbiorczą analizą wyników 
pojedynczych uczestników obu badań klinicznych 
(łącznie 13 191 chorych) wskazują na  istotne 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia złożonego ser‑
cowo‑naczyniowego  punktu końcowego o  18%, 
złożonego nerkowego punktu końcowego (podwo‑
jenie stężenia kreatyniny, NN lub zgon z przy‑
czyn nerkowych) o 23%, konieczności rozpoczęcia 
dializoterapii o 20% oraz hospitalizacji z powodu 
NS o 22%.88 Wprawdzie SGLT2i lub GLP‑1 RA 
przyjmowało <10% uczestników, ale wyniki analiz 
podgrup wskazywały, że finerenon przynosił po‑
dobne korzyści u osób jednocześnie przyjmujących 
SGLT2i lub GLP‑1 RA i osób nieleczonych tymi 
lekami. Ponadto wykazano istotnie zmniejszone 
ryzyko wystąpienia hiperkaliemii u osób przyj‑
mujących finerenon.89

Podsumowując: badania FIDELIO‑DKD 
i FIGARO ‑DKD wykazały korzyści s‑n i nerko‑
we ze stosowania finerenonu wśród osób z DM2 
leczonych standardowo (w tym inhibitorem RAA 
w maksymalnych tolerowanych dawkach, przy do‑
brej kontroli glikemii i BP), obciążonych dużym ry‑

czy to progresji do NN. Dlatego zarówno KDIGO, 
jak i ADA zalecają stosowanie ACEI lub ARB 
w leczeniu NT u osób z DM1 lub DM2, u których 
się stwierdza NT i ACR ≥30 mg/g.1,2

W rzadkich przypadkach chorzy z albuminurią 
mają prawidłowe BP i w tej sytuacji dane przema‑
wiające za stosowaniem leków hamujących RAA 
są słabsze. W badaniach krótkoterminowych wy‑
kazano, że stosowanie skojarzonego leczenia ACEI 
i ARB przynosi dodatkową korzyść w zmniejszaniu 
albuminurii, nie potwierdzono jej jednak w bada‑
niach długoterminowych, a przy tym stwierdzono, 
że takie leczenie wiąże się z większym ryzykiem 
zdarzeń niepożądanych, zwłaszcza hiperkaliemii 
i AKI, dlatego zaleca się unikanie takiego połą‑
czenia lekowego.

Niesteroidowi antagoniści receptora 
mineralokortykoidowego (ns‑MRA)

Spironolakton, steroidowy MRA, jest skuteczny 
w leczeniu opornego NT oraz pierwotnego hiper‑
aldosteronizmu u osób z prawidłowym eGFR. Do‑
datkowo zmniejsza on śmiertelność u osób z NS 
ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory. 
Równocześnie jednak prowadzi do hiperkaliemii, 
szczególnie gdy czynność nerek jest zaburzona 
(tj. eGFR <45 ml/min/1,73 m2). Nie przeprowadzono 
długoterminowych badań oceniających wpływ spi‑
ronolaktonu na nerkowe punkty końcowe, a korzy‑
ści wykazano tylko w 1 badaniu (ze średnim okre‑
sem obserwacji wynoszącym 2 lata) u chorych z NS 
ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory.

Wśród chorych z DM2 i PChN oceniono ostatnio 
nowe leki z grupy ns‑MRA (selektywnych anta‑
gonistów receptora aldosteronowego) – esaksere‑
non i finerenon, stosowane w celu dodatkowego 
hamowania układu RAA. Esakserenon obniżał 
BP i zmniejszał albuminurię, a przy tym w nie‑
wielkim stopniu wpływał na gospodarkę potaso‑
wą, nie ma jednak danych z długoterminowych 
badań z  klinicznymi punktami końcowymi.85 
Finerenon oceniano w  2 uzupełniających się 
badaniach 3 fazy u osób z DM2, chorobą nerek 
(definiowaną głównie jako ACR ≥30 mg/g) oraz 
stężeniem potasu <4,8 mmol/l, i jest on jedynym 
ns‑MRA zatwierdzonym do stosowania w celu spo‑
wolnienia progresji PChN i zmniejszenia ryzyka 
zdarzeń s‑n. W badaniu Finerenone in Reducing 
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zgodnie zalecają kompleksową opiekę, w której 
farmakoterapia o udowodnionym działaniu po‑
prawiającym wyniki nerkowe i  s‑n  jest oparta 
na  zdrowym stylu życia. Konsensus dotyczący 
postępowania został sformułowany na  podsta‑
wie danych wysokiej jakości. Najliczniejsze dane 
z RCT dotyczą terapii lekowych, i również inne 
towarzystwa naukowe wydały podobne zalecenia 
dotyczące stosowania tych leków.

Wdrożenie metod leczenia o  udowodnionych 
korzyściach ma zasadnicze znaczenie dla popra‑
wy wyników zdrowotnych. Zapewnienie chorym 
z cukrzycą i PChN leczenia zgodnego z najnow‑
szymi zaleceniami nabiera krytycznego znaczenia. 
ADA i KDIGO – dotychczas niezależnie, a teraz 
wspólnie – przedstawiają jasne wytyczne dotyczą‑
ce stosowania i ustalania priorytetów interwencji. 
Wysokie koszty, niewystarczająca liczba pracow‑

zykiem wynikającym w dużej mierze z albuminurii 
(ACR ≥30 mg/g). Wyniki badań przedklinicznych 
wskazują, że  zastosowanie tego leku zwiększa 
efekty osiągane dzięki stosowaniu SGLT2i i GLP‑1 
RA, jednak potrzebne są dalsze badania kliniczne 
nad skojarzeniem tych leków. Dlatego uzasadnione 
jest dodanie finerenonu do leczenia chorych z DM2 
i utrzymującą się jakąkolwiek albuminurią pomi‑
mo standardowego leczenia przeciwhiperglike‑
micznego i przeciwnadciśnieniowego (ryc. 3).

Stosowanie finerenonu można rozpocząć przy 
eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 (zgodnie z kryteriami 
kwalifikacji do badania) i stężeniu potasu w su‑
rowicy ≤4,8 mmol/l (zgodnie z kryteriami kwa‑
lifikacji do  badania) lub ≤5,0  mmol/l (zgodnie 
z rejestracją FDA). Zgodnie z protokołami badań 
klinicznych podawanie finerenonu przy eGFR 
>60 ml/min/1,73 m2 należy rozpocząć od dawki 
20  mg/d, a  przy eGFR 25–60  ml/min/1,73  m2 
od 10 mg/d, a następnie, jeśli to możliwe, zwiększyć 
ją do 20 mg/d. Stężenie potasu w surowicy należy 
kontrolować 4 tygodnie po zmianie dawki i regu‑
larnie podczas leczenia. Jeśli wynosi <4,8 mmol/l, 
dawkę można zwiększyć do 20 mg i kontynuować 
leczenie przy stężeniu ≤5,5 mmol/l. Jeśli kaliemia 
przekracza 5,5 mmol/l, należy wstrzymać poda‑
wanie finerenonu; można je wznowić w  dawce 
10 mg/d, gdy stężenie potasu w surowicy ponownie 
wyniesie ≤5,0 mmol/l. Leczenie finerenonem moż‑
na kontynuować przy eGFR <25 ml/min/1,73 m2, 
pod warunkiem że stężenie potasu jest akcepto‑
walne, a lek jest poza tym tolerowany.

 ► Uzgodnione stanowisko

U chorych z DM2, eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2, prawidło‑
wym stężeniem potasu w surowicy i albuminurią (ACR 
≥30 mg/g) pomimo stosowania inhibitora RAA w mak‑
symalnej tolerowanej dawce zaleca się włączenie 
ns‑MRA o udowodnionych korzyściach nerkowych i s‑n.

Podsumowanie

„Standardy opieki” ADA 2022 i wytyczne KDIGO 
2022 są zgodne w kwestiach badań przesiewowych 
i diagnostyki PChN, monitorowania glikemii, in‑
terwencji dotyczących stylu życia, celów leczenia 
oraz postępowania farmakologicznego.1,2 Autorzy 

Deklaracje konfliktu interesów: pracodawca IHdB otrzymuje granty 
naukowe od firmy Dexcom. IHdB otrzymywał honoraria od ADA, jest 
konsultantem lub członkiem komitetu doradczego firm AstraZeneca, 
Bayer, Boehringer Ingelheim, Cyclerion Therapeutics, George Clinical, 
Goldfinch Bio i  Ironwood Pharmaceuticals. Jest również zastępcą re‑
daktora Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Insty‑
tucja, w której pracuje KK, otrzymała granty naukowe od firm AstraZe‑
neca, Boehringer Ingelheim, Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo 
Nordisk i Sanofi. KK jest konsultantem firm Abbott, Amgen, AstraZene‑
ca, Bayer, Berlin‑Chemie AG/Menarini Group, Boehringer Ingelheim, 
Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Roche, Sanofi 
i Servier. Pracodawca TS otrzymuje granty naukowe od Transplant Ho‑
use. TT otrzymała honoraria od firmy AstraZeneca. KRT otrzymał gran‑
ty naukowe od firm Bayer, Goldfinch Bio i Travere Therapeutics, jest 
konsultantem lub członkiem komitetu doradczego firm AstraZeneca, 
Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Gilead Sciences, Goldfinch Bio, 
Novo Nordisk, and Travere Therapeutics. JJN jest członkiem komitetu 
doradczego firm Novo Nordisk i Sanofi oraz zespołu wykładowców fir‑
my Dexcom. CMR otrzymała grant naukowy od firmy Dexcom i honora‑
ria od firmy AstraZeneca, a także granty od firm Fresenius Medical Care 
i ReCor Medical. Pracodawca SER otrzymuje granty naukowe od fir‑
my  Bayer. SER jest konsultantem lub członkiem komitetu doradczego 
firm Bayer, Reata Pharmaceuticals i Relypsa, jest prezydentem elektem 
National Kidney Foundation. PR otrzymał granty naukowe od firm Astel‑
las Pharma, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, 
Merck Sharp & Dohme, Mundipharma, Novo Nordisk, Sanofi i Vifor 
Pharma. GB jest konsultantem lub członkiem komitetu doradczego firm 
Alnylam Pharmaceuticals, AstraZeneca, Bayer, DiaMedica Therapuetics, 
Horizon Therapeutics, inRegen, Ionis Pharmaceuticals, KBP Biosciences, 
Merck, Novo Nordisk i Quantum Genomics.
Wkład autorów: IHdB i GB wspólnie przewodniczyli grupie przygotowu‑
jącej raport uzgodnieniowy. JJN, CMR i SER byli członkami grupy repre‑
zentującymi ADA. KK, TS, KRT i PR byli członkami grupy reprezentujący‑
mi Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Wszyscy auto‑
rzy byli odpowiedzialni za pisanie raportu i  jego rewizję pod kątem 
ważnych aspektów merytorycznych oraz zatwierdzili wersję do publikacji.
Materiał uzupełniający: Tabela S1. Porównanie wytycznych ADA i KDI‑
GO 2022 (pdf) – dostępna na stronie internetowej www.kidney‑inter‑
national.org/article/S0085‑2538(22)00 634–2/fulltext.
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ników medycznych i inne ograniczenia zasobów 
w systemach opieki zdrowotnej będą ograniczać 
wdrażanie niektórych zaleceń u indywidualnych 
pacjentów i w populacjach, niezbędne są więc wy‑
siłki zmierzające do poprawy dostępności leczenia 
w celu zmaksymalizowania korzyści i zminimali‑
zowania nierówności.

Badania w zakresie cukrzycy, PChN i ChSN 
nie ustają i spodziewane są dodatkowe dane na te‑
mat istniejących i nowych metod postępowania. 
Wytyczne praktyki klinicznej będą nadal ewolu‑
ować. W miarę możliwości wspólne stanowiska 
dotyczące podejścia do rozpoznania i postępowa‑
nia pomogą zinterpretować nowe dane w odpo‑
wiednim kontekście i przełożyć odkrycia naukowe 
na poprawę wyników leczenia.
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