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Összefoglalás: A diabetes macro- és microvascularis szövődményei hosszú távon az életminőséget és 

a túlélést jelentősen rontják. A microvascularis történések gyakori manifesztációja a glomerularis 

filtratio (kezdeti hyperfiltratiót követő) beszűkülése.  

A vesefunkció csökkenés kimutatásának leghatékonyabb mutatója a glomeruláris filtrációs ráta 

(GFR), amely meghatározásának “goldstandard” módszere az inulin clearance, de rutinszerű 

alkalmazásának számos limitációja van. Ezért világszerte erőteljes törekvés figyelhető meg a 

vizeletgyűjtést kiküszöbölő módszerek (estimated glomerularis filtratiós ráta – eGFR) fejlesztése 

területén: 18 éves kor alatt legelterjedtebb a Bedside–Schwartz-formula; illetve az elmúlt két 

évtizedben a vizsgálati módszerek közé bevonult cystatin C (CysC) meghatározás. A kreatinin 

értéken alapuló vesefunkció becslés, illetve a vizelet albumin/protein meghatározása is számtalan 

preanalitikai és laboratóriumi analitikai problémát vet fel. 
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estimated glomerularis filtratiós ráta – eGFR), Cystatin C (CysC) 

 

Jól ismert tény, hogy a diabetes macro- és microvascularis szövődményei hosszú távon az 

életminőséget és a túlélést jelentősen rontják. A microvascularis események korai 

felismerése nem csak az egyes szerveket érintő funkcióromlás (pl. retinopathia, nephro-

pathia) kedvező modifikációját, hanem a szisztémás vascularis történések hatékony 

prevencióját és progressziójának lassítását is lehetővé teszik. A microvascularis történések 

gyakori manifesztációja a glomerularis filtratio (kezdeti hyperfiltratiót követő) beszűkülése. 

A diabetes és krónikus veseelégtelenség (CKD) együttes előfordulása olyan mértékű terhet 

jelent az egyénen túl az egészségügyi ellátó rendszerre, hogy egyes szerzők egyenesen új 

egészségbiztosítási kategóriát emlegetnek [1].  

A vesefunkció csökkenés kimutatásának leghatékonyabb mutatója a glomeruláris 

filtrációs ráta (GFR). A GFR meghatározás “goldstandard” módszere az inulinclearance, de 

rutinszerű alkalmazásának számos limitációja van. A clearance meghatározása lehetséges 

olyan endogén anyag mérésével is, amely a glomerulusokban filtrálódik, de csak igen 

csekély mértékben metabolizálódik, secretálódik vagy resorbeálódik. Ilyen markerként 

használható a kreatinin. Ugyanakkor a kreatinin vesefunkciós markerként történő 

alkalmazásának határt szab számos nem veseeredetű tényező (izotömegtől való függése, 

nem, etnikum, alimentáris faktorok etc.), továbbá a CKD-ra vonatkozó elégtelen 

szenzitivitása, valamint számtalan analitikai probléma (kreatinin meghatározási módszerek 

sokféleségéből eredő ellentmondások – Jaffe vs. enzimatikus –, analitikai interferencia, a 

nemzetközi standardizáció elégtelensége etc.) [2]. Említésre méltó, hogy pusztán az eltérő 

laboratóriumi analitikai módszereknek köszönhetően a laboratóriumok közötti eredmények  
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akár 25–30%-os eltérést is mutathatnak [3]. Az analitikai bizonytalanságot – az endogén 

kreatinin clearance kivitelezéséhez szükséges – beteg compliance (24 órás vizeletgyűjtés – 

különösen gyermekkorban!!) tovább fokozza.  

Mindezek következtében világszerte erőteljes törekvés figyelhető meg a vizeletgyűjtést 

kiküszöbölő módszerek (estimated glomerularis filtratiós ráta – eGFR) fejlesztése területén. 

Ezek azon feltevésből indulnak ki, hogy egy, a szervezetben konstans sebességel termelődő 

és csak filtrálódó anyag plazmakoncentrációja fordítottan arányos a filtráció mértékével. A 

probléma az, hogy ennek a feltételnek a kreatinin csak részben felel meg, ezért az 

egyenletekben korrekciós tényezőket kell használni. Az elmúlt években az eGFR 

kalkulációk jelentős fejlődése volt megfigyelhető (részletesen l. a saját munkánk adatait 

[4]). Jelenleg hazánkban minden szérum kreatinin mérés esetében a diagnosztikai 

laboratóriumoktól elvárt a beteg eGFR értékének interpretálása az MDRD-EPI kalkulációs 

formula szerint [5, 6] Az MDRD-EPI eGFR meghatározás azonban nem alkalmazható 

enyhén csökkent filtráció kimutatására, valamint jelentős volumeneltéréssel járó 

állapotokban, súlyos izomtömegvesztés esetén, és különösen nem alkalmazható gyermek-

korban. 

18 éves kor alatt legelterjedtebb eGFR meghatározási módszer volt a Schwartz-formula, 

melyet az utóbbi időben revideáltak és Bedside–Schwartz-formula formájában alkalmazzák 

[8]. Ugyanakkor a fent említett kreatinin mérési bizonytalanságok és az egyenletekben 

alkalmazott korrekciós faktorok miatt továbbra sem tisztázott teljes körűen az ily módon 

számított eGFR pontossága és validitása, ezért sok szerző fenntartásokkal kezeli ezeket a 

képleteket. 

Az elmúlt két évtizedben a vesefunkció vizsgálati módszerei közé bevonult a cystatin C 

(CysC) meghatározása. A cystatin C egy 13 kDa méretű fehérje, amelyet a szervezet sejtjei 

1 évesnél idősebb egyénekben állandó sebességel termelnek. A CysC a glomerulusokban 

szabadon filtrálódik, majd a proximális tubulusokban teljesen resorbeálódik. Az irodalmi 

adatok alapján a CysC szérum koncentrációjából számított eGFR főleg enyhén csökkent 

filtratio esetében pontosabbnak tűnik, mint a kreatinin alapú meghatározás [4, 9]. Ennek 

ellenére használata máig sem terjedt el, és különösen kevés adat áll rendelkezésünkre 

gyermekgyógyászati alkalmazhatóságát illetően. 

A kreatinin értéken alapuló vesefunkció becslés önmagában kevésbé prediktív, ezért – 

különösen a diabeteses nephropathia korai diagnosztikájában és stádium klasszifiká-

ciójában – nélkülözhetetlen a proteinuria/albuminuria mértékének meghatározása. A 

proteinuria megléte már előre vetíti egy fokozott mesangialis expansio lehetőségét, 

glomerulosclerosis indukcióját. Ez a beszűkült filtrációs kapacitást tovább rontja, amit 

kompenzatórikus hyperfiltratio követ, végül a glomerulusok funkciójának kimerüléséhez 

vezet. A glomeruláris szinten történtek jelzik a szisztémás vascularis elváltozásokat is, 

melyek fokozott atherosclerotikus progressziót eredményeznek. Éppen ezért a proteinuria/ 

albuminuria meghatározása számtalan esetben elengedhetetlen (vesebetegségre utaló 

klinikai tünetek, CKD nagy rizikójával járó állapotok stb.). 

A kreatininhez hasonlóan azonban a vizelet albumin/protein meghatározása is számtalan 

preanalitikai és laboratóriumi analitikai problémát vet fel (intraindividuális variancia, 

hidráltsági állapot, vizeletgyűjtés, mintatárolás, analitikai módszerek sokfélesége, vizelet 

matrixhatás, kalibráció etc.) A laboratóriumi módszerek közötti eltérés mértéke elérheti a 

11-szeres különbséget is! Mindezek közül számtalan hibaforrás gyermekkorban hatványo-

zottan jelentkezik.  
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A vizelet albuminuria/proteinuria detektálásában – a 24 órás gyűjtést igénylő eljárások 

kiküszöbölésére, az eGFR-hez hasonlóan –különböző kalkulációs módszerek terjedtek el, 

melyek közül általánosan használt az ACR (albumin/kreatinin hányados) meghatározásán 

alapuló eljárás [8]. Ugyanakkor, különösen gyermekkorban ezen módszer használható-

ságáról kevés nemzetközi adat áll rendelkezésünkre. 
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