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Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i 
gospodarki wodno-elektrolitowej. 

Diagnostyka chorób nerek. 



Bilans kwasów w organizmie 

+H2O 

H2CO3 

 Prawidłowe pH krwi: 7.38 – 7.44 (-log[H+]); [H+]: 38 – 44 nmol/l 
 Codzienna produkcja H+ to 70 mmol (1 mmol/kg) 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009 

nielotne 
kwasy 



Fosforylacja oksydacyjna 

Siła protonomotoryczna 
w łańcuchu oddechowym 

Rola jonów wodorowych w organizmie 
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w kanaliku dalszym nefronu 

Wagner CA, Kidney International, 2008 

Pompy protonowe w organizmie 

w komórkach okładzinowych żołądka 

Olbe L et al., Nature Reviews Drug Discovery, 2003 
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Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ) jest odzwierciedleniem 
dwóch podstawowych procesów: ciągłej produkcji CO2 i 

nielotnych kwasów w przemianach komórkowych i 
jednoczesnego wydalania CO2 i jonów H+ z ustroju. 

Równowaga kwasowo-zasadowa 



Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009 

Utrzymanie stałego poziomu jonów H+ w organizmie 



Układy buforowe krwi 

Bufor – roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą, lub roztwór słabej zasady i 
soli tej zasady z mocnym kwasem. Roztwory buforowe zachowują stałą wartość pH i są 
nieczułe na niewielkie dodatki kwasów i zasad.  

HA + HCO3
-  H2CO3 + A- 

CO2 + H2O + A- 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009 



anhydraza 
węglanowa 

anhydraza 
węglanowa 

pH 

pH 

Molecular Cell Biology, W. H. Freeman and Company,  2000 

Bufor wodorowęglanowy w erytrocytach 
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Równanie Hendersona-Hasselbalcha 

 Równanie Hendersona-Hasselbalcha (H-H) jest podstawą prawidłowej diagnostyki i 
racjonalnej terapii wszystkich zaburzeń gospodarki K-Z. 

 

 pH = 6,1 + log [HCO3
-] / pCO2 x 0,03 

 
 
    stała dysocjacji dla CO2 w roztworze wodnym            stała rozpuszczalności  CO2 w osoczu w temperaturze 37°C 

 

 Zmiany pH krwi zależne są od komponentu nieoddechowego (od stężenia HCO3
-) oraz 

oddechowego (ciśnienia cząstkowego CO2) 
 
 pH krwi może nie ulec zmianie pomimo istotnych zmian stężenia HCO3

- i pCO2 – 
wyrównane zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej (pierwotne zaburzenia oddechowe 
mogą ulec wyrównaniu w wyniku zmiany komponentu nieoddechowego i odwrotnie 
pierwotne zaburzenia nieoddechowe mogą ulec kompensacji za pomocą mechanizmu 
oddechowego). 

Do dokładnej charakterystyki stanu równowagi kwasowo-zasadowej potrzebna jest 
znajomość : pH krwi, stężenia HCO3

- oraz pCO2 (a u chorych z zaburzeniami oddechowymi 
potrzebna jest jeszcze znajomość pO2). 



www.rci.rutgers.edu 

Ciśnienie parcjalne O2 i CO2 w organizmie 

 mm Hg  mm Hg 

naczynia tętnicze naczynia żylne 
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Pobieranie materiału do badań gazometrycznych 
i równowagi kwasowo-zasadowej 

 Krew tętnicza – pobierana w warunkach anaerobowych 
za pomocą szczelnej strzykawki, w której martwa 
przestrzeń jest wypełniona heparyną (ok. 0,05 mg/mL 
krwi) lub z heparyną liofilizowaną 

 

   Krew włośniczkowa arterializowana  - do heparynizowanej kapilary 
 - z opuszki palca lub płatka ucha (dorośli, dzieci) 
 - z pięty (noworodki, niemowlęta) 
 

Skóra w miejscu pobrania powinna być ogrzana (ciepłą wodą o temperaturze ok. 45°C lub 
za pomocą maści rozszerzającej naczynia) - należy uzyskać przekrwienie czynne (nie może 
to być przekrwienie bierne = zastój żylny i zwolnienie przepływu krwi) 

 

Arterializowana krew kapilarna nie nadaje się do pomiaru pH, pCO2 i pO2 gdy:  
- ciśnienie skurczowe krwi jest niższe niż 95 mmHg 
- u noworodków podczas pierwszych godzin życia 
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- krew pobieramy na heparynę litową lub amonową  
- po wykonaniu nakłucia pierwszą swobodnie wypływającą kroplę krwi 
usuwamy  
- wypływająca swobodnie krew tworzy następną kroplę, w której 
zanurzamy koniec kapilary 
- w kapilarze nie powinno być pęcherzyków powietrza! 
- umieszczamy w kapilarze metalowy pręcik i zamykamy jej końce 
koreczkami 
- mieszamy krew w kapilarze za pomocą magnesu przesuwającego 
metalowy pręcik wewnątrz kapilary natychmiast po pobraniu oraz 
bezpośrednio przed wykonaniem analizy 
 
 
 

 Oznaczenie parametrów gazometrycznych i RKZ: 
- powinno być wykonane możliwie jak najszybciej po pobraniu 
- maksymalne opóźnienie nie może wynosić więcej niż 1 godzinę – 
próbkę należy przechowywać w temperaturze 4-8°C 

Pobieranie materiału do badań gazometrycznych 
i równowagi kwasowo-zasadowej 

 Warunki pobierania krwi powinny być anaerobowe = bez kontaktu z powietrzem: 
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Rola płuc w regulacji gospodarki KZ 

 Podstawowa funkcja płuc – eliminacja dwutlenku węgla i pobieranie tlenu. 
 Retencja CO2 – przyczyna kwasicy oddechowej. 
 Hipoksemia (niedotlenienie) – często towarzysząca retencji CO2, zwiększając 
glikolizę beztlenową, może być przyczyną kwasicy mleczanowej. 

www.studyblue.com  
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Rola nerek w regulacji gospodarki KZ 

 Reabsorpcja zwrotna wodorowęglanów przesączonych w kłębuszkach nerkowych 
 Regeneracja wodorowęglanów w procesie wytwarzania kwaśności miareczkowej i 
amoniogenezy 
 Wytwarzania HCO3

- w cyklu kwasu cytrynowego 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009 



Rola innych narządów w regulacji gospodarki KZ 

 Wątroba: utlenianie aminokwasów w wątrobie jest źródłem powstawania 
równoważnikowych ilości NH4 i HCO3

- (większość z nich ulega przekształceniu w mocznik) 
 
 Kości: w kościach zdeponowanych jest 7 – 8 moli zasad , głównie w postaci węglanu 
wapnia i hydroksyapatytu. Zasady te mogą ulec uruchomieniu u chorych z kwasicą 
nieoddechową (przewlekłą) stając się przyczyną osteopenii. 

 
 Przewód pokarmowy: utrata jonów H+ w następstwie wymiotów lub utrata HCO3

- z 
sokami trawiennymi (przetoka trzustkowa, żółciowa lub jelitowa) czy wymiotów; kolonizacja 
jelita cienkiego beztlenową florą bakteryjną; zwiększony napływ do jelita grubego 
niestrawionych lub niewchłoniętych węglowodanów – są przyczynami zaburzeń gospodarki 
kwasowo-zasadowej 



Główne elektrolity krwi 

http://blog.ecu.edu/sites/nephrologyondemand/?p=237 



Luka anionowa 

 Luka anionowa (LA) określa różnicę pomiędzy tzw. niemierzalnymi i mierzalnymi jonami w 
osoczu krwi. Zgodnie z prawem elektroobojętności płynów ustrojowych suma ładunków 
dodatnich (kationów) musi być równa sumie ładunków ujemnych (anionów). 

 

 [Na+] + Σ NK = ([Cl-] + [HCO3-]) + Σ NA 
     

Po przekształceniu: 

 [Na+] – ([Cl-] + [HCO3-]) = Σ NA – Σ NK 
 

ΣNA – stężenie białek, fosforanów, siarczanów, kreatyniny, mleczanów, pirogronianów i innych kwasów 
organicznych  niemierzalne aniony 
ΣNK – stężenie potasu, wapnia i magnezu  niemierzalne aniony 
 

 Nie wszystkie jony są oznaczane rutynowo w podstawowym badaniu. Obliczona LA 
odzwierciedla ilość niemierzalnych jonów, przede wszystkim anionów, stąd nazwa "luka 
anionowa". LA = [Na+] – ([Cl-] + [HCO3-]) 

 

 W warunkach prawidłowych LA wynosi 10 – 12 mEq/l (mEq- liczba milirównoważników substancji na 

1000 ml roztworu) 
 

 Wartość LA jest używana do diagnostyki przyczyn kwasic metabolicznych (nieoddechowych) 
z prawidłową i ze zwiększoną luką anionową. Kwasica oznacza nadmiar kwasów w organizmie, 
prowadząc do zaburzenia wielu funkcji komórek i powinna być jak najszybciej rozpoznana. 



Luka anionowa w kwasicy metabolicznej 

Mrozik & Yung, Australian Critical Care, 2009 
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Zaburzenia RKZ 

oddechowe 
- zaburzenia 
funkcji płuc 

nieoddechowe 
(metaboliczne) 
- zaburzenia 
funkcji nerek 

pierwotne / izolowane wtórne / mieszane 
spowodowane 
nieprawidłowym 
metabolizmem lub przy 
niekontrolowanej 
utracie/podaży kwasów lub 
zasad 



Algorytm postępowania w zaburzeniach RKZ 

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011 



Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń RKZ 

1) Ocena pH krwi 
2) Określenie pierwotnej przyczyny zaburzenia 
3) Ocena kompensacji zaburzeń metabolicznych i oddechowych 



 Wyrównywanie zaburzeń oddechowych przez nerki zachodzi powoli (od 3 do 7 dni), ale jest 
bardziej efektywne, niż wyrównywanie zaburzeń metabolicznych przez układ oddechowy 
 Gdy ciśnienie parcjalne CO2 we krwi tętniczej (PaCO2) przekroczy 65 mm Hg, to nerki mogą 
skompensować takie zaburzenie dopiero wówczas, gdy obecny będzie dodatkowy czynnik, 
zatrzymujący jony wodorowęglanowe. Układ oddechowy reaguje szybko, ale może usunąć 
tylko ograniczoną ilość CO2, pozwalającą na wyrównanie większości łagodnych kwasic 
oddechowych. 

Kompensacja zaburzeń RKZ 

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011 



Metaboliczne i oddechowe zmiany we krwi w przebiegu 
zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazometria 



Kwasica oddechowa – przyczyny i diagnostyka  

ostra przewlekła 

Spowodowana zmniejszeniem wentylacji 
pęcherzykowej, co upośledza usuwanie CO2 
 

- choroby serca i płuc (np. zapalenie lub 
obrzęk płuc, odma opłucnowa, nagłe 
zatrzymanie krążenia) 
- zahamowanie czynności ośrodkowego 
układu nerwowego (np. znieczulenie 
ogólne, leki, urazy mózgu) 
- choroby nerwowo-mięśniowe (np. zespół 
Guillaina-Barrego, hipokaliemia, przełom 
miasteniczny) 

Związana ze stanami obturacji lub restrykcji 
układu oddechowego 
 

- schorzenia neurologiczne (np. zapalenie 
istoty szarej rdzenia, guz mózgu) 
- choroby mięśniowe (np. miopatie) 
- ograniczenie ruchomości klatki piersiowej 
(np. choroby dotyczące układu mięśniowo-
szkieletowego, twardzina, zespół bezdechu 
śródsennego) 
- choroby płuc (np. przedłużające się 
zapalenie płuc, pierwotna hipowentylacja 
pęcherzykowa) 

Ciężka kwasica 
pH krwi 7,05 - 7,10 
HCO3

- 29 – 30 mmol/l 
Kwasica zazwyczaj nie jest ciężka 



Zasadowica oddechowa – przyczyny i diagnostyka  

Spowodowana hiperwentylacją: 
 

- choroby ośrodkowego układu nerwowego (np. infekcje, guzy, urazy, udar, napadowy lęk) 
- hipoksja (np. przebywanie na dużych wysokościach, zaburzenie równowagi pomiędzy 
wentylacją pęcherzykową a perfuzją płucną) 
- choroby układu sercowo-naczyniowego (np. zastoinowa niewydolność serca, hipotensja) 
- choroby płuc (np. zapalenie płuc, zatorowość płucna, astma, odma opłucnowa) 
- leki (np. zatrucie salicylanami, metyloksantyny, agoniści receptorów β-adrenergicznych) 
- zaburzenia metaboliczne (np. kwasica cukrzycowa, nerkowa, mleczanowa, niewydolność 
wątroby) 
- inne (np. gorączka, ciąża, sepsa w wyniku zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi, ból) 
- mechaniczna hiperwentylacja, krążenie pozaustrojowe 

pCO2 < 38 mm Hg 
ostra hipokapnia przy niewielkim zmniejszeniu HCO3

- i przy znacznej zasadowicy 
przewlekła hipokapnia przy łagodnie podwyższonym pH (ok. 7,55) 



Kwasica nieoddechowa – przyczyny i diagnostyka  

ze zwiększoną luką anionową 
(LA > 15 mmol/l) 

- kwasica mleczanowa – 
najczęściej 
- niewydolność nerek 
- kwasica ketonowa (w 
cukrzycy, po nadużyciu 
alkoholu, w wyniku głodzenia) 
- zatrucia (salicylanami, 
metanolem, glikolem 
etylenowym, paraldehydem) 

Zmniejszone stężenie K+ 
w surowicy: 
- kwasice cewkowe 
•  nabyte (np. leki, 
hiperkalcemia) 
•  wrodzone (np. cystynoza, 
choroba Wilsona) 
•  inhibitory anhydrazy 
węglanowej (acetazolamid) 
- zwiększona utrata z organizmu 
płynów o charakterze 
zasadowym (biegunka, utrata 
soków trzustkowych lub żółci) 
- zmiana kierunku przepływu 
moczu (np. przetoka 
moczowodowo-jelitowa lub 
pęcherzowo-jelitowa) 

pH krwi < 7,3 
pH moczu 4,5 – 5,2 
CO2 < 15 mmol/l 
K+ wzrost lub spadek 
Cl- wzrost 

z prawidłową luką anionową 

Prawidłowe lub zwiększone 
stężenie K+ w surowicy: 
- wodonercze 
- wczesne stadium 
niewydolności nerek 
- stosowanie HCl (np. chlorek 
amonu) 
- niewydolność nadnerczy 
- oporność cewek nerkowych 
na aldosteron 
- zatrucie siarką 

hiperchloremiczna 



www.drugswell.com http://dtc.ucsf.edu/living-with-
diabetes/complications/diabetic-ketoacidosis/ 

Kwasica ketonowa (DKA) w cukrzycy 
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Zasadowica nieoddechowa – przyczyny i diagnostyka  

 Utrata kwasów: 
- wymioty, odsysanie treści żołądkowej, przetoka żołądkowo-jelitowa 
- biegunka towarzysząca mukowiscydozie 
- gruczolak kosmkowy jelita grubego 
- wtórna do utraty potasu 
 

 Nadmiar zasad spowodowany stosowaniem: 
- absorbujących środków zobojętniających (wodorowęglan sodowy, zespół mleczno-alkaliczny) 
- soli słabych kwasów (np. mleczan sodu, cytrynian sodu lub potasu) 
- niektórych rodzajów diet wegetariańskich 
- cytrynianów podczas przetoczeń dużych ilości krwi 
 

 Hipokaliemia (wskutek translokacji Na+ i H+ do komórki): 
- utrata potasu przez przewód pokarmowy (np. przewlekła biegunka) 
- niedostateczna podaż potasu w diecie 
- diureza (np. osmotyczna, związana ze stosowaniem diuretyków tiazydowych lub pętlowych) 
- utrata chlorków 
- zaburzenia związane z nadmiarem mineralokortykoidów (n. zespół Cushinga) – usuwanie 
potasu z organizmu 

pH krwi > 7,6      pH moczu >7,0 (≤7,9)    HCO3
- > 30 mmol/l       K+ spadek        Cl- spadek 



Mapa równowagi kwasowo-zasadowej 

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011 



Mieszane zaburzenia RKZ 

1) Kwasica oddechowa z kwasicą nieoddechową 
2) Kwasica oddechowa z zasadowicą nieoddechową 
3) Kwasica nieoddechowa z zasadowicą oddechową 
4) Zasadowica nieoddechowa z zasadowicą oddechową 
5) Ostra i przewlekła kwasica oddechowa 
6) Współwystępowanie hiperchloremicznej kwasicy nieoddechowej ze zwiększoną 
luka anionową 
7) Współwystępowanie zasadowicy nieoddechowej z kwasicą nieoddechową 

Mieszane zaburzenia RKZ należy zawsze interpretować mając na uwadze 
obraz kliniczny oraz wyniki innych badań laboratoryjnych 



Davidson Choroby Wewnętrzne,  Elsevier,  2010 

2,3-DPG – 
2,3-
difosfoglicerynian; 
produkt metabolizmu 
krwinek czerwonych  

Krzywa dysocjacji hemoglobiny 

pH 

pH 



Czynność nerek 

 Głównym zadaniem nerek jest regulacja objętości i składu krwi oraz płynu 
pozakomórkowego (utrzymanie stałości środowiska wewnętrznego ustroju – izowolemia, 
izoosmia, izohydria). 

 

 Nerki wraz z układem oddechowym i przy współudziale układów buforowych obecnych we 
krwi i płynie pozakomórkowym i śródkomórkowym pozwalają utrzymać prawidłowe pH krwi. 

 

 W nerce usuwane są końcowe produkty przemiany materii, a mechanizmy wydalania 
nadmiaru kwasów z różnych przemian (kwas siarkowy, fosforanowy, mlekowy, moczowy) i 
oszczędzania zasad zapewniają stabilizację stężenia jonów wodorowych. 

 

 Nerka pozwala na zachowanie stałego ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, które 
warunkują utrzymanie prawidłowej struktury błony komórkowej i funkcję komórki, usuwając 
nadmiar wody oraz składników nieorganicznych z krwi (sód, potas, chlor, wapń itp.). 

 

 Nerka jest także narządem wewnątrzwydzielniczym (erytropoetyna, renina). 
 

 Poprzez wytwarzanie pochodnych cholekalcyferolu, nerka uczestniczy w regulacji 
gospodarki wapniowo-fosforanowej. 



Funkcja nefronu 

 Nefron jest podstawową jednostką czynnościową nerki i składa się z kłębuszka nerkowego i 
systemu kanalików. 

 

 W każdej nerce znajduje się około 1,2 miliona nefronów. Czynność nerki może być 
zachowana jeśli całkowita ilość czynnych nefronów przekracza 30%. 

 

 Początek nefronu tworzy kłębek naczyń włosowatych, składający się z ok. pięćdziesięciu 
włośniczek z tętniczką doprowadzającą i odprowadzającą, otoczony torebką Bowmana. 

 

 Proces filtracji (w kłębuszku) jest wynikiem efektywnej różnicy ciśnień między ciśnieniem 
hydrostatycznym a onkotycznym w naczyniach kłębuszka. 

 

 Ultrafiltrat, czyli mocz pierwotny, swoim składem nie różni się od osocza, z wyjątkiem 
białek, które jako związki wielkocząsteczkowe w prawidłowych warunkach nie przedostają się 
przez otwory w naczyniach do moczu. 

 

 We wszystkich odcinkach systemu kanalikowego nefronu dochodzi do tworzenia się z 
moczu pierwotnego moczu ostatecznego. Powstaje on w wyniku zagęszczania i usuwania z 
moczu pierwotnego zbędnych metabolitów. 

 

 W ciągu doby powstaje ok. 1,5 l moczu ostatecznego (ze 180 litrów! moczu pierwotnego aż 
99% wody ulega reabsorpcji). 



Knoers NVAM. N Engl J Med. 2005 

SIADH - the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion 

AVP - Arginine VasoPressin = ADH - Antidiuretic Hormone 
wzrost ciśnienia osmotycznego osocza 
krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, 
hipowolemia, angiotensyna II, sen 

 
 
 

wzrost wydzielania ADH 
 
 
 
 
 
 
 
 

spadek osmolalności osocza, 
hiperwolemia 

 
 
 

hamowanie wydzielania ADH 

Zagęszczanie moczu przez wazopresynę 

krew 

mocz 

mocz krew 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15872199&query_hl=13
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aZlu4HSOAPZyAM&tbnid=icOk9auCtzMwhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fastbleep.com%2Fmedical-notes%2Fendocrine-and-breast%2F23%2F63%2F403&ei=NpaKUb3ZMOmU0AXOm4GgAQ&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNHICmWWf5HnfD4iygELbfiN24hihw&ust=1368122456836653


Moczówka prosta 

Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) to choroba charakteryzująca się nieprawidłowym 
zagęszczeniem moczu, spowodowana niedoborem działania hormonu antydiuretycznego 
(ADH) na skutek uszkodzenia układu podwzgórzowo – przysadkowego (moczówka prosta 
ośrodkowa) lub niewrażliwością cewek nerkowych na działanie ADH (moczówka prosta 
nerkowa). 
 

 Objawy: 
-częsta potrzeba pragnienia i oddawania moczu, zwłaszcza nocą, 
- wydalanie dużych ilości jasnego moczu (nawet do 15 l na dobę), 
- niezdolność nerek do zagęszczenia moczu, 
- odwodnienie ustroju i związane z nim zaburzenia świadomości i podwyższona temperatura 
ciała, 
- ogólne osłabienie i zmęczenie 
 

 Leczenie: 
- diagnoza i leczenie choroby podstawowej 
- leczenie farmakologiczne (w moczówce prostej 
ośrodkowej) polega na substytucji 
brakującego hormonu (octan desmopresyny) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bT0hxSslaUQPmM&tbnid=SBWXxu9W58XWQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fferring.pl%2Fterapia.php%3Fp%3D2%26i%3D43&ei=kJiKUbbCNYbR0QWGt4GYAw&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNFqT7l4OwN9qOp5eOOtav1CG__V1g&ust=1368123847809948


Ostra niewydolność nerek - patogeneza 

Ostra niewydolność nerek (ONN) to nagłe upośledzenie czynności wydalniczej, 
homeostatycznej i endokrynnej nerek u chorych z uprzednio prawidłową czynnością tego 
narządu. Najczęściej objawia się skąpomoczem (dobowa ilość moczu < 400 ml) lub 
bezmoczem (dobowa ilość moczu < 100 ml), rzadziej natomiast wielomoczem, a w surowicy 
krwi stwierdza się zawsze wzrost stężenia produktów końcowych przemiany białkowej. 

przednerkowa zanerkowa 

ONN 

nerkowa 
uwarunkowana czynnikami 
przednerkowymi: 
- hipoperfuzja nerek 
uwarunkowana hipowolemią 
(np. krwotok) 
- obniżenie ciśnienia 
tętniczego (wstrząs) 
- niewydolność lewej komory 
serca 

uwarunkowana pierwotnym 
uszkodzeniem struktur nerkowych 
-zapalenie kłębuszków nerkowych 
- leki nefrotoksyczne, toksyny 
egzogenne (cisplatyna, antybiotyki 
aminoglikozydowe), immunoglobuliny, 
hemoliza (hemoglobina), rabdomioliza 
(mioglobina) uszkodzenie cewek 
nerkowych 
- choroby naczyń nerkowych (np. 
zakrzepica żył nerkowych, zatory tętnic 
nerkowych) 

uwarunkowana upośledzeniem 
odpływu moczu w drogach 
moczowych  
-zatkanie dróg moczowych 
złogami (kamienie, skrzepy krwi) 
- ucisk od zewnątrz na 
moczowody, ujście pęcherza 
albo cewkę moczową 
(nowotwory) 
- przerwanie ciągłości dróg 
moczowych (przecięcie 
moczowodów) 
 



Ostra niewydolność nerek – objawy, diagnostyka, leczenie 

 Leczenie przyczynowe. 

 Diagnostyka: 
- metody obrazowe (USG) 
- badanie moczu (białkomocz, krwinkomocz lub krwiomoczu, leukocyturia oraz obecność 
wałeczków czerwonkrwinkowych lub mioglobinowych) 
- biopsja nerki 
- badania laboratoryjne krwi (BUN, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, potas) 

 Obraz kliniczny ONN zależy przede wszystkim od 
przyczyny wywołującej oraz czasu trwania niewydolności 
wydalniczej. 

 
 Do objawów wspólnych wszystkim postaciom 
etiologicznym ONN należą: retencja ciał azotowych, 
wzrost fosfatemii i zmniejszenie kalcemii, kwasica 
metaboliczna oraz hiperkaliemia. Ponadto u większości 
chorych stwierdza się zmniejszenie diurezy, natomiast 
rzadziej normalną diurezę lub nawet poliurię. 



Przewlekła niewydolność nerek - patogeneza 

 Przewlekła niewydolność nerek (PNN) może być następstwem: 
- choroby kłębuszków nerkowych (np. polekowe, autoimmunologiczne, poinfekcyjne, 
spowodowane nowotworami) 
- choroby naczyniowe (np. stwardnienie kłębuszków nerkowych związane z wiekiem, w 
przebiegu nadciśnienia tętniczego) 
- patologii cewkowo-śródmiąższowych 
- torbielowatości nerek.  
 

 Stopień upośledzenia czynności nerek zależy od nasilenia zmian w tkance śródmiąższowej 
nerek. 
 

 Na podstawie pomiaru GFR (ang. glomerular filtration rate, wielkość przesączania 
kłębuszkowego) wyróżnia się 5 stadiów PNN: 
1) Stadium I - GFR > 90 ml/min/1,73 m2 

2) Stadium II - GFR 60 - 89 ml/min/1,73 m2 

3) Stadium III - GFR 30 - 59 ml/min/1,73 m2 

4) Stadium IV - GFR  15 - 29 ml/min/1,73 m2 

5) Stadium V - GFR < 15 ml/min/1,73 m2 



Przewlekła niewydolność nerek – objawy, diagnostyka, leczenie 

 Diagnostyka: 
 

- przy klirensie kreatyniny: 
 

> 30 ml/min/1,73 m2     choroba zazwyczaj jest bezobjawowa 

< 30 ml/min/1,73 m2     zazwyczaj pojawiają się objawy 

< 15 ml/min/1,73 m2     zaburzenia metaboliczne wymagające interwencji 

< 5 ml/min/1,73 m2       objawy krańcowej niewydolności nerek wymagające leczenia 
nerkozastępczego i transplantacji 

- inne badania laboratoryjne krwi 
 

stężenie Na+       (utrata z moczem na skutek uszkodzenia kanalików nerkowych) 
stężenie K+     
stężenie H+        (kwasica spowodowana upośledzeniem wydzielania H+  w postaci NH4

+ , 
reabsorpcji HCO3

- przez cewki nerkowe oraz zmniejszoną produkcją HCO3
- przez cewki 

nerkowe 
stężenie Ca2+      (z powodu zmniejszonej reabsorpcji w jelicie, zwiększonego stężenia 
fosforanów w surowicy) 
Stężenie kwasu moczowego, kwasów organicznych krwi, fenoli, niektórych aminokwasów 



Do przygotowania na najbliższe ćwiczenia 

Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej: 
 

1) Frakcje lipoprotein osocza uzyskiwane metodą ultrawirowania 
2) Lipidogram – składowe, znaczenie kliniczne i przygotowanie pacjenta 
3) Oznaczanie cholesterolu metodą enzymatyczną (esteraza/oksydaza 

cholesterolowa) – zasada metody 


