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Częstość przewlekłej choroby nerek na świecie

Globalna średnia częstość CKD stadium 1- 5 :13,4% i stadium 3–5 :10,6%
Stadium -1 (eGFR>90 +ACR>30): 3,5% 
Stadium-2 (eGFR 60–89+ACR>30): 3,9% 
Stadium-3 (eGFR 30–59): 7,6% 
Stadium-4 (eGFR 29–15): 0,4% 
Stadium-5 (eGFR<15): 0,1% 
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Otyłość - klasyfikacja WHO



Otyłość a CKD

Otyłość jest czynnikiem ryzyka  przewlekłej choroby nerek w 
populacji ogólnej

• Mechanizmy pośrednie

– Cukrzyca typu 2

– Nadciśnienie tętnicze

– Miażdżyca

• Mechanizmy bezpośrednie

– Zaburzenia hemodynamiczne-hiperfiltracja kłębuszkowa

– Prozapalne cytokiny

– Adipokiny uwalniane z tkanki tłuszczowej 
(adiponektyna↓, leptyna↑)

– Aktywacja RAA



Otyłość a CKD



Mechanizm uszkodzenia kłębuszka nerkowego w otyłości



Niedobór adiponektyny  prowadzi do stapiania się wypustek stopowatych 
podocytów 



Glomerulopatia związana z otyłością

• Glomerulomegalia

• Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków- wtórny 
FSGS

– Białkomocz bez zmian w osadzie moczu

– Rzadko białkomocz nerczycowy, nie obserwuje się 
obrzęków hipoalbuminemii,  dyslipidemii

– Stopniowe narastanie białkomoczu

– Przebieg choroby powolny

– Korzystny wpływ redukcji masy ciała na zmniejszenie się 
białkomoczu

• W innych rodzajach glomerulopatii otyłość sprzyja progresji 
choroby nerek 



Pierwotny i wtórny FSGS -różnicowanie



W kohorcie n=3,376,187 US wteranów z wyjściowo 
prawidłową funkcją nerek eGFR >60ml/min/1·73 m2

badano związek BMI w różnych grupach wiekowych 
(<40, 40–<50, 50–<60, 60–<70, 70–<80, i ≥80 lat) z 
utratą funkcji nerek i śmiertelnością ogólną 



Ubytek filtracji kłębuszkowej 



Śmiertelność



Otyłość a CKD 

• Otyłość BMI> 30 kg/m2 zwłaszcza związana z zespołem 
metabolicznym i inulinoopornością jest czynnikiem ryzyka 
rozwoju CKD

• U osób z eGFR>60 ml/min,  BMI>30 kg/m2 było związane z 
utratą funkcji nerek we wszystkich grupach wiekowych

• Przy BMI 25-30 kg/m2 obserwowano najmniejszy

ubytek GFR

• BMI<25 kg/m2 był związany z ubytkiem GFR- kształt litery U

• Obserwowano związek BMI ze śmiertelnością we wszystkich 
grupach wiekowych, zależność w kształcie litery U.





Analiza kohorty 453,946 United States weteranów z 
eGFR<60 ml/min/r 1.73m2. Badano związek BMI (20, 20do 25, 
25 do,30, 30 do,35, 35 do ,40, 40 do ,45, 45 do ,50, i >50 kg/m2) z 
śmiertelnością ogólną i progresją choroby nerek. 

BMI wykazał zależność w kształcie litry U z przebiegiem 
klinicznym, najlepszy przebieg kliniczny obserwowano u osób 
z nadwaga i otyłością I stopnia. BMI <25 kg/m2  był związany z 
gorszym przebiegiem, niezależnie od zaawansowania CKD.
BMI >35 kg/m2 związany był z gorszym przebiegiem we 
wczesnych stadiach CKD, ale nie u chorych z eGFR<30 ml/min/
1.73 m2. 



Otyłość a CKD

• Otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju de novo CKD

• Redukcja masy ciała może zapobiegać rozwojowi de 
novo CKD a we wczesnych stadiach spowalniać lub 
odwracać progresję CKD

• Otyłość i nadwaga w CKD, eGFR <30 ml/min i u 
dializowanych paradoksalnie związana jest z 
lepszym przeżyciem (tzw. odwrotna epidemiologia) 





Chorzy stadium
3-5 CKD
N=484 906

Wyższe BMI związane z większym ryzykiem progresji choroby nerek 



Śmiertelność 

Niedowaga największe ryzyko zgonu, najmniejsze nadwaga i 
otyłość I stopnia, otyłość II i III stopnia nie zwiększała ryzyka zgonu 



Chorzy hemodializowani





U przewlekle hemodializowanych wyższe BMI związane z 
niższą  śmiertelnością ogólną i sercowo -naczyniową 





Niedożywienie białkowo –energrtyczne w CKD

• W CKD występuje niedożywienie białkowo-
energetyczne (PEW)

• Proces zapalny- IL-6, TNF-α→ upośledzone łaknienie
→utrata masy mięśniowej → hipoalbuminemia

• Utrata masy tłuszczowej i mięśniowej i zapalenie →
uszkodzenie śródbłonka → zwiększona 
chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniowa



Zapalenie  u chorych z CKD



Ujemny bilans białkowy, utrata masy mięśniowej













MIS>8 u 19%







Otyłość łagodzi PEW → działa ochronnie na rozwój zapalenia i 
powikłań sercowo-naczyniowych



Zmiany masy ciała a śmiertelność u chorych z 
progresją CKD -5,7 lat obserwacji



BMI stabilne do wartosci eGFR 35 ml/min



GFR <35 mL/min/1.73 m2 utrata masy ciała 1.45 kg na każdy spadek GFR o  
10 mL/min/1.73 m2. Utrata masy ciała>5% rocznie związana ze wzrostem 
śmiertelności o 54% po rozpoczeciu dializ.  







Pacjenci, którzy przeżyli pierwszy rok dializ spadek masy ciała od 
rozpoczęcia dializ do 5 miesiąca. Większa utrata masy ciała w 
pierwszym roku dializ związana z wyższą śmiertelnością.  
Przybytek masy ciała w pierwszym roku
dializ związany z lepszym przeżyciem  w miesiącach 5-12.





Podsumowanie
• Otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej choroby 

nerek de novo

• Najczęstszą formą uszkodzenia nerek w otyłości jest 
ogniskowe, segmentalne twardnienie kłębuszków

• Otyłość i nadwaga w zaawansowanej przewlekłej chorobie 
nerek  (eGFR <30 ml/min) i u dializowanych paradoksalnie 
związana jest z lepszym przeżyciem (tzw. odwrotna 
epidemiologia) 

• W przewlekłej chorobie nerek niedożywienie białkowo-
energetyczne jest przyczyną zwiększonej chorobowości i 
śmiertelności

• Lepsze przeżycie pacjentów otyłych z niewydolnością nerek 
związane jest z łagodzeniem niedożywienia białkowo-
energetycznego


