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Przemys³aw Korohoda*

Porównawcze studium wzorów referencyjnych
do wyznaczania przes¹czania k³êbuszkowego nerek
na podstawie stê¿enia cystatyny C**
1. Wprowadzenie
Wspó³czynnik GFR (Glomerular Filtration Rate), zwany szybkoci¹ filtracji k³êbuszkowej lub przes¹czaniem k³êbuszkowym, stanowi jeden z podstawowych parametrów liczbowych s³u¿¹cych do oceny skutecznoci pracy nerek [5, 7, 10, 14]. W codziennej praktyce
medycznej jego wyznaczanie polega na pobraniu próbki krwi i oznaczeniu stê¿enia kreatyniny w osoczu. Na podstawie tego stê¿enia oraz wybranych parametrów pacjenta, w zale¿noci od stosowanego wzoru, wyznacza siê parametr GFR wyra¿any zwykle w mililitrach
na minutê na 1,73 m2 powierzchni cia³a, BSA (Body Surface Area) [5, 10, 11, 13, 14]. Powierzchnia 1,73 m2, która mo¿e byæ interpretowana jako specyficzna jednostka powierzchni cia³a, jest uznawana za przeciêtn¹ powierzchniê cia³a populacji. Na podstawie wartoci
wspó³czynnika GFR przeprowadza siê klasyfikacjê stanu nerek [10], decyduj¹c¹ o dalszym leczeniu lub transplantacji. Za pomoc¹ tego parametru ocenia siê tak¿e skutecznoæ
zabiegu przeszczepu [13]. Przytaczane w literaturze przedzia³y wartoci GFR, s³u¿¹ce do
wspomnianej klasyfikacji, niekiedy nieco siê ró¿ni¹, jednak te ró¿nice s¹ niewielkie. Przyk³adowo, wed³ug [10]:
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prawid³owa praca nerek;
wczesna, utajona przewlek³a niewydolnoæ nerek (PNN);
umiarkowana, wyrównana PNN;
ciê¿ka, niewyrównana PNN;
schy³kowa PNN (mocznica).

Stê¿enie kreatyniny nie stanowi jednak idealnego znacznika, a jego stosowanie wynika z ³atwoci oznaczania oraz wieloletniej praktyki. Ju¿ w roku 1985 zwrócono uwagê na
mo¿liwoæ alternatywnego, nieinwazyjnego wyznaczania GFR z wykorzystaniem stê¿enia
* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
** Praca realizowana w ramach prac statutowych AGH, nr 11.11.120.766

793

794

Przemys³aw Korohoda

cystatyny C [6]. Od tego czasu zainteresowanie t¹ mo¿liwoci¹ stopniowo narasta  w latach 2005 i 2006 w bazie publikacji medycznych MEDLINE odnotowano po ok. 80 publikacji z zakresu wykorzystania cystatyny w nefrologii [10]. Jednak pomimo powszechnie
przyjmowanego stwierdzenia, i¿ tempo produkcji cystatyny, wytwarzanej przez komórki
organizmu zawieraj¹ce j¹dra komórkowe [10], nie jest zale¿ne od p³ci, wieku, masy miêniowej ani stanu zapalnego, a cystatyna jest swobodnie filtrowana przez k³êbuszki nerkowe, poszukiwania odpowiedniej zale¿noci do wyznaczania GFR na podstawie stê¿enia cystatyny nadal trwaj¹. Prowadzone prace polegaj¹ na wyznaczeniu dla badanej próby populacyjnej referencyjnych wartoci GFR za pomoc¹ metody inwazyjnej  poprzez podanie
substancji markerowej i pomiar jej stê¿enia po up³ywie za³o¿onego czasu. W roli markera
stosuje siê w tym celu nastêpuj¹ce substancje: 99Tc-DTPA [5], 51Cr-EDTA [13], iohexol
[7, 11]; inulina [3, 10], 125I-jotalamat oraz 131I-hipuran [9]. Powy¿sza lista zosta³a przytoczona jako przyk³ad wskazuj¹cy na zauwa¿alne zró¿nicowanie organizacji badañ, które
mo¿e stanowiæ pewne wyjanienie ró¿nic w uzyskiwanych wynikach. Po wyznaczeniu referencyjnych wartoci GFR, przyjmuje siê za³o¿on¹ postaæ funkcyjn¹ wzoru na GFR
w zale¿noci od stê¿enia cystatyny, dla której wartoci liczbowe wspó³czynników wyznacza siê metodami regresyjnymi, dopasowuj¹c wartoci funkcji do zbioru wartoci referencyjnych. Proces taki wprowadza istotny efekt uredniania wyniku koñcowego w stosunku
do wyników pojedynczych i dlatego wynik ten w znacz¹cy sposób zale¿y od doboru próby
losowej  przede wszystkim jej licznoci, jednak równie¿ i sk³adu. Poni¿sze opracowanie
ma na celu skonfrontowanie oraz dyskusje postaci i parametrów funkcji s³u¿¹cych do wyliczania GFR ze stê¿enia cystatyny, które same ju¿ sta³y siê pewn¹ form¹ standardu referencyjnego, do których odnoszone s¹ kolejne uzyskiwane wyniki badañ. Przedstawiona
w opracowaniu odmiennoæ podejcia w porównaniu do wy¿ej opisanego da³a mo¿liwoæ
opracowania propozycji nowych, wed³ug zaprezentowanej argumentacji  lepszych, wzorów, bez koniecznoci wykonywania jakichkolwiek dodatkowych pomiarów.

2. Model jednokompartmentowy
Bardzo z³o¿ony obiekt, jakim jest cz³owiek z przebiegaj¹cymi w nim procesami fizykochemicznymi, jest dla potrzeb opisywanych badañ zazwyczaj modelowany za pomoc¹
krañcowo uproszczonego modelu. Zak³ada siê, i¿:
a) substancja markerowa  w tym przypadku cystatyna C  jest generowana w sta³ym
tempie G wyra¿anym w miligramach na minutê;
b) objêtoæ dystrybucji markera, V wyra¿ana w mililitrach, jest sta³a w czasie;
c) substancja markerowa jest usuwana z organizmu w tempie proporcjonalnym do chwilowej wartoci stê¿enia, c = c(t), poprzez  równie¿ sta³y w czasie  klirens k³êbuszków nerkowych, K wyra¿any w mililitrach na minutê;
d) wszelkie inne procesy usuwania markera modelowane s¹ za pomoc¹ dodatkowego klirensu K0.
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Poni¿sze równanie bilansu masy substancji markerowej opisuje ten model
V⋅

d
c (t ) = G − K ⋅ c (t ) − K 0 ⋅ c (t )
dt

(1)

Stê¿enie cystatyny, c, okrela siê zwykle w miligramach na litr (konieczne jest zatem
odpowiednie dopasowanie jednostek).
Je¿eli za³o¿ymy, i¿ dziêki nerkom uk³ad znajduje siê w równowadze, c = const, wówczas z (1) mo¿na wyliczyæ parametr opisuj¹cy sprawnoæ k³êbuszków nerkowych
K = − K 0 + G ⋅ c −1

(2)

Wyznaczanie dwóch parametrów tego równania dla danego pacjenta, K0 oraz G, stanowi istotê rozwa¿anego problemu. W tym przypadku parametr K reprezentuje GFR.

3. Powierzchnia cia³a
W celu odzwierciedlenia faktu, i¿ wartoci K (czyli GFR) powinny byæ zale¿ne monotonicznie od rozmiarów cia³a, powszechnie odnosi siê je do powierzchni cia³a, BSA
(Body Surface Area), któr¹ uznano za parametr najlepiej opisuj¹cy rozmiar w kontekcie
badania klirensu k³êbuszków nerkowych. Pomimo przeprowadzonych wstêpnych poszukiwañ nie uda³o siê autorowi dotrzeæ do pierwotnego ród³a tego za³o¿enia. Wzorcowe wartoci GFR, podawane w literaturze medycznej w celach diagnostycznych, okrelane s¹ powszechnie w mililitrach na minutê na 1,73 m2 (1,73 m2 przyjmuje siê jako przeciêtn¹ populacyjn¹ wartoæ BSA). Jednoczenie wyznaczania GFR metod¹ porównawcz¹ przez
wstrzykniêcie substancji markerowej prowadzi do wyniku w mililitrach na minutê, zatem
konieczne jest przeliczane otrzymanego wyniku do postaci odniesionej do BSA. Poszukiwania odpowiednich wzorów na BSA tworz¹ odrêbn¹ cie¿kê badawcz¹, jednak w kontekcie wyznaczania GFR ugruntowan¹ pozycjê posiadaj¹ dwie zale¿noci. Pierwsza to opublikowany w [1] wzór DuBois–DuBois

BSA 1 = 0, 20248 ⋅ H 0,725 ⋅ W 0,425

(3)

gdzie H jest wzrostem w metrach, a W mas¹ cia³a w kilogramach. Powszechnie uznaje siê,
i¿ wzór ten jest odpowiedni dla doros³ych, chocia¿ do jego wyznaczenia pos³u¿y³o jedynie
9 osób, z których jedna by³a dzieckiem. Drugi  wzór Haycocka [8]  jest uznawany jako
w³aciwy dla dzieci
BSA 2 = 0,15058 ⋅ H 0,3964 ⋅ W 0,5378

(4)
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Wzór (4) zosta³ wyznaczony na podstawie pomiarów 81 osób w wieku od niemowlêcego do doros³ego. Dodatkowym dyskusyjnym elementem jest przyjmowanie przez ró¿nych autorów opisuj¹cych wyznaczanie GFR granicy miêdzy wiekiem dzieciêcym i doros³ym miêdzy 13 a 18 rokiem ¿ycia.
W celu lepszego zrozumienia podanych wzorów sporz¹dzono wykresy obu zale¿noci
oraz ich ró¿nicy. Przedstawiono je na rysunku 1, wyra¿aj¹c wartoci BSA w jednostkach
1,73 m2.
a)

b)

c)

Rys. 1. Wykresy zale¿noci BSA wyra¿onej w 1,73 m2 od H oraz W:
a) dla wzoru DuBoisDuBois (3); b) wed³ug wzoru Haycocka (4); c) modu³ ró¿nicy (3) i (4)

a)

b)

c)

Rys. 2. Wykresy porównuj¹ce wartoci BSA wyznaczone za pomoc¹ wzorów (3) i (4):
a) linia zgodnoci obu wzorów, jako funkcja H=H(W), cienkie linie ograniczaj¹ przedzia³ ±5%
wzglêdnej ró¿nicy miêdzy wzorami; b) BSA w m2 w zale¿noci od wzrostu  linia zgodnoci wzorów
z zaznaczonym przedzia³em ró¿nicy ±5%; c) BSA w m2 w zale¿noci od masy cia³a  linia zgodnoci
wzorów z zaznaczonym przedzia³em ró¿nicy ±5%

Jak wynika z porównania wartoci BSA otrzymanych za pomoc¹ obu wzorów, nie ró¿ni¹ siê one na tyle, by w znacz¹cy sposób mog³y wp³ywaæ na wartoæ GFR dla osób
o typowych proporcjach masy cia³a i wzrostu. Ró¿nica staje siê wyrana dopiero, gdy zbli¿amy siê do punktów o wspó³rzêdnych: H = 2 m i W = 20 kg oraz H = 1 m i W = 100 kg,
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które nie stanowi¹ typowych zestawów parametrów dla cz³owieka. Obie porównywane zale¿noci daj¹ identyczne wartoci dla pewnej zale¿noci H = H(W), przedstawionej na rysunku 2a. Rysunek 2 przedstawia wynik studium porównawczego przeprowadzonego dla
zale¿noci (3) i (4), przy czym linia pogrubiona jest wykresem zgodnoci obu wzorów, natomiast linie cienkie ograniczaj¹ 5-procentowy przedzia³ ró¿nicy wzglêdnej wartoci BSA
wyliczonych za pomoc¹ obu wzorów. Jak wynika z rysunku 2a, w przedziale tym mieci
siê zdecydowana wiêkszoæ populacji, co oznacza, i¿ ró¿nice miêdzy porównywanymi
wzorami mog¹ wynikaæ z niewielkiej licznoci prób, a wzory mo¿na uznaæ za równowa¿ne,
o skoñczonej precyzji oszacowania rzeczywistej wartoci BSA.

4. Wzory do wyliczania GFR
W rozdziale tym zostan¹ zebrane wzory na GFR z zaznaczeniem licznoci prób oraz
przedzia³u wiekowego badanych. Nale¿y podkreliæ, i¿ ró¿nice struktury prób losowych
z punktu widzenia przedzia³ów wartoci stê¿eñ cystatyny, charakterystycznych grup w ramach ka¿dej próby czy podzia³u na poszczególne grupy wiekowe wskazuj¹ na znaczne ró¿nice w poszczególnych eksperymentach.
Wzór Grubba [7], zwany wzorem dla doros³ych (przedzia³ wieku: od 14 do 93 lat)
K G = 84, 69 ⋅ c −1,68

[ml / min /1, 73m 2 ];

( n = 483)

(5)

Wzór Grubba [7], zwany wzorem dla dzieci (przedzia³ wieku: od 0,3 do 14 lat)

K g = 1,384 ⋅ 84, 69 ⋅ c −1,68 [ml / min /1, 73m2 ];

( n = 53)

(6)

Wzór Fillera [5] dla dzieci (przedzia³ wieku: od 1 do 18 lat)

K f = 91, 622 ⋅ c−1,123 [ml / min /1, 73m2 ];

( n = 536 )

(7)

Wzór Hoeka [9] dla doros³ych (przedzia³ wieku: od 11 do 77 lat)
K H = −4, 32 + 80, 35 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73 m 2 ];

( n = 146 )

(8)

Pierwszy wzór Bökenkampa [2] dla dzieci (przedzia³ wieku: od 0,24 do 17,96 lat)
Kb 0 = −30 + 162 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73m 2 ];

( n = 184 )

(9)

Drugi wzór Bökenkampa [3] dla dzieci, opracowany dla tych samych danych, co wzór
(9), jednak przy zmienionej procedurze statystycznej
K b = −20, 4 + 137 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73 m 2 ];

( n = 184 )

(10)
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Powy¿szy przyk³ad ukazuje, i¿ wyznaczony w wyniku eksperymentu wzór mo¿e
przyjmowaæ ró¿ne wersje, zale¿nie od zastosowanej procedury. Do dalszych rozwa¿an pozostawiono zatem wzór póniejszy (10).
Dla porównania bêdzie równie¿ przytoczony wzór LeBricona [13], poniewa¿ zostal on
wykorzystany do prac porównawczych, np. w [10]. Zale¿noæ ta zosta³a wyznaczona dla
niewielkiej grupy pacjentów w trzy miesi¹ce po przeszczepie nerki, w celu oceny skutecznoci zabiegu (pacjenci doroli, nie podano przedzia³u wieku)
K LB = 4 + 78 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73 m 2 ];

( n = 25)

(11)

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ interpretacja wzoru (11) na podstawie modelu (2) sugeruje,
i¿ klirens K0 jest w tym przypadku ujemny, co mo¿e wiadczyæ o zbyt ma³ej licznoci próbki, daj¹cej w efekcie wzór obarczony b³êdem. Ujemny klirens K0 oznacza³by, i¿ istnieje
mechanizm dostarczaj¹cy do organizmu cystatynê w tempie tym szybszym im wiêksze jest
to stê¿enie w danej chwili. O ile usuwanie markera w tempie zale¿nym monotonicznie od
chwilowego stê¿enia wydaje siê byæ naturalnym procesem, o tyle dostarczanie substancji
wed³ug analogicznej zale¿noci nie znajduje uzasadnienia.
Ostatnie dwa wzory wyró¿niaj¹ siê na tle wczeniej wymienionych kilkoma cechami.
Znane s¹ one jako wzory Larssona [11] (przedzia³ wieku: od 4 do 92 lat):
K L1 = 77, 24 ⋅ c −1,2623 [ml / min];

( n = 100 )

(12)

K L 2 = 99, 43 ⋅ c −1,5837

( n = 100 )

(13)

[ml / min];

Wzory (12) i (13) nie zawieraj¹ podzia³u na dzieci i doros³ych. Ponadto wyra¿aj¹ GFR
w mililitrach na minutê, co oznacza, i¿ ich praktyczne stosowanie, obejmuj¹ce tak¿e korzystanie z wartoci referencyjnych, wymaga oprócz wyznaczenia stê¿enia cystatyny równie¿ wyliczenia BSA. Daje to tym zale¿nociom radykaln¹ przewagê, poniewa¿ stwarzaj¹
one mo¿liwoæ rozró¿nienia pacjentów o tych samych stê¿eniach cystatyny, a ró¿nych
wartociach BSA, czego nie oferuj¹ wczeniej przytoczone wzory. Istotny jest równie¿ powód, dla którego wzory s¹ dwa. Dla ka¿dego z nich stê¿enie cystatyny oznaczono za pomoc¹ innej standardowej procedury: dla wzoru (12) za pomoc¹ metody i aparatu firmy Dade
Behring (USA), natomiast dla wzoru (13) wykorzystano wynik procedury wed³ug firmy
DakoCytomation (Dania).

5. Przekszta³cenie wzorów do postaci jednolitej
Zale¿noci (5)(7), (12) i (13) s¹ funkcjami postaci f (c) = a·c-b. Postaæ ta wynika
z wygody stosowania odpowiedniej procedury regresyjnej bazuj¹cej na zlogarytmowanej
postaci funkcji, jednak nie jest zgodna z modelem (2). Dlatego w celu umo¿liwienia porów-
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nañ miêdzy wzorami oraz interpretacji na podstawie modelu (2), opracowano nastêpuj¹ce
odwzorowanie par parametrów (a, b) na parametry wynikaj¹ce z modelu (2)
ℜ 2 ∋ ( a , b ) = ( x, y ) ∈ ℜ 2 : a ⋅ c − b ≈ x + y ⋅ c − 1

(14)

Dla szczególnego przypadku, gdy b = 1, otrzymuje siê x = 0, y = a.
Wstêpna analiza mo¿liwych sposobów odwzorowania (14) wykaza³a, i¿ zastosowanie
postaci zlogarytmowanej

(

f1 (c ) = ln a ⋅ c −b

)

∧

(

f 2 (c ) = ln x + y ⋅ c −1

)

(15)

daje dok³adniejsze dopasowanie obu funkcji dla niskich wartoci GFR, a ponadto bezporednio nawi¹zuje do metody wyznaczania wzorów oryginalnych. Wprowadzaj¹c zmienn¹
pomocnicz¹ τ otrzymuje siê funkcje z³o¿one
dla c = e τ : g1 (τ) = f1 (c) ∧

(16)

g 2 ( τ) = f 2 ( c )

za pomoc¹ których zdefiniowano wskanik podobieñstwa obu funkcji

Q ( x, y ) =

τ2

2

∫ ( g1 (τ) − g2 (τ) ) d τ =

τ1

c2

2

∫ ( f1 (c ) − f2 (c ))

c1

1
⋅ dc
c

(17)

Minimalizacja tego wskanika z wykorzystaniem metody simpleks [12] w pakiecie
MATLAB umo¿liwia wyznaczenie dla ka¿dej pary (a, b) odpowiedniej pary (x, y) (14).
Stosowanie wskanika (17) wymaga okrelenia przedzia³u stê¿eñ cystatyny. Wartoci tego
stê¿enia oceniane jako prawid³owe, to:
a) 0,53 mg/l÷0,92 mg/l do 50 roku ¿ycia i 0,58 mg/l÷1,02 mg/l powy¿ej 50 roku ¿ycia
[10];
b) poni¿ej 1,20 mg/l do 50 roku ¿ycia i poni¿ej 1,55 mg/l dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia
[11].
Dlatego te¿ jako doln¹ granicê przedzia³u przyjêto 0,8 mg/l, co obejmuje znaczny przedzia³ wartoci w ramach normy, a jednoczenie umo¿liwia pominiêcie bardzo niskich wartoci stê¿eñ, dla których badane wzory daj¹ bardzo rozbie¿ne wyniki, wiadcz¹ce o s³abym ich
dopasowaniu do badanego problemu. Jako górn¹ granicê przyjêto wartoæ 5 mg/l, gdy¿
dla tej wartoci wszystkie rozwa¿ane wzory daj¹ wartoci GFR poni¿ej 20 ml/min/1,73 m2,
przy czym zdecydowana wiêkszoæ daje wartoci poni¿ej 15 ml/min/1,73 m2, co oznacza,
i¿ wartoci stê¿eñ cystatyny powy¿ej 5 mg/l tej wartoci mo¿na bez wyznaczania GFR
uznaæ za informacjê o stanie schy³kowej PNN, dla którego szczegó³owe badanie GFR t¹
metod¹ traci sens. Za przedzia³ wartoci stê¿eñ cystatyny, dla którego prowadzono dalsze
badania przyjêto zatem: 0,8 mg/l÷5 mg/l.
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Na rysunku 3 przedstawiono wykresy ilustruj¹ce w³aciwoci opracowanego odwzorowania, zrealizowanego numerycznie przy opisanych powy¿ej za³o¿eniach. Uwidacznia
siê s³aba zale¿noæ y od b, liniowa zale¿noæ y od a oraz wyrana zale¿noæ x od a i b.
Odwzorowanie daje mniejszy b³¹d dla mniejszych wartoci a i b.
a)

b)

c)

Rys. 3. Wykresy odwzorowania (14), przekszta³caj¹cego postaæ funkcyjn¹ wzorów na GFR
do postaci zgodnej z modelem (2): a) wartoci x; b) wartoci y; c) wartoci b³êdu
redniokwadratowego (rmse) powsta³ego w wyniku przekszta³cenia postaci funkcji

Wartoci parametrów, które s¹ okrelone za pomoc¹ przekszta³conych wzorów, oznaczono znakiem prim. Wzór Grubba dla dzieci przyj¹³ postaæ

K g′ = −17, 4 + 116, 4 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73m 2 ]

(18)

Przekszta³cony wzór Fillera

K ′f = −4, 4 + 94,3 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73m 2 ]

(19)

Przekszta³cony wzór Grubba dla doros³ych
K G′ = −12, 6 + 84,1 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73 m 2 ]

(20)

Przekszta³cone wzory Larssona:
K L′ 1 = −6,8 + 80, 6 ⋅ c −1 [ml / min]

(21)

K L′ 2 = −14, 0 + 100,9 ⋅ c −1 [ml / min]

(22)

Porównanie wszystkich wzorów prowadzi do nastêpuj¹cych obserwacji. We wzorach
dla dzieci z normalizacj¹ BSA – czyli wzorach (10), (18) i (19) – parametr K0 przyjmuje
kolejno wartoci: 20,4; 17,4; 4,4, a parametr G odpowiednio: 137; 116,4; 94,3. We wzorach
dla doros³ych z normalizacj¹ BSA – czyli wzorach (8) i (20) – parametr K0 przyjmuje kolejno
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wartoci: 4,32; 12,6, a parametr G odpowiednio: 80,35; 84,1. We wzorach bez normalizacji
BSA (21) i (22), K0 wyniós³ 6,8; 14,0, natomiast G: 80,6; 100,9. Wzory (21) i (22) mo¿na
porównywaæ z pozosta³ymi, przyjmuj¹c za³o¿enie, i¿ BSA = 1,73 m2.

6. Urednione wzory do wyliczania GFR
Otrzymane rozrzuty wartoci sugeruj¹ obecnoæ b³êdów, które mog¹ wynikaæ z ró¿nic
w zastosowanych metodach przez ró¿nych autorów. Bior¹c pod uwagê ugruntowana pozycjê literaturze medycznej wszystkich rozwa¿anych wzorów, nie mo¿na w prosty sposób
przyj¹æ jeden, odrzucaj¹c pozosta³e. Jednoczenie postaæ modelu (2) sprzyja prostemu
urednieniu kilku funkcji  wa¿ona rednia arytmetyczna kilku funkcji typu (2) zawiera
wspó³czynniki bêd¹ce wa¿onymi rednimi odpowiednich wspó³czynników funkcji urednianych. Waga ka¿dego ze wzorów wynika z licznoci próby, na podstawie której dany
wzór zosta³ wyznaczony. Postêpuj¹c w ten sposób dla wzorów (10), (18) i (19) wyznaczono
zastêpcz¹ urednion¹ zale¿noæ w postaci
K1 = −9,1 + 106 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73 m 2 ]

(23)

Dla wzorów (8) i (20) odpowiedni uredniony wzór jest nastêpuj¹cy
K 2 = −10, 7 + 83,3 ⋅ c −1 [ml / min /1, 73m 2 ]

(24)

natomiast dla wzorów (21) i (22)
K3 = −10, 4 + 90,8 ⋅ c −1 [ml / min]

(25)

W urednionych zale¿nociach (23), (24) i (25) zwraca uwagê bardzo zbli¿ona wartoæ
x = K0  oko³o 10. Znamienny mo¿e byæ te¿ fakt, i¿ wartoæ y = G dla uniwersalnego
wzoru (25) le¿y pomiêdzy analogicznymi wartociami we wzorach dla dzieci (23) i dla
doros³ych (24). Na rysunku 4 przedstawiono wykresy GFR wyznaczone na podstawie stê¿eñ cystatyny, przy wykorzystaniu wzorów oryginalnych oraz (23) i (24). Wykresy z rysunku 4 potwierdzaj¹ zalety proponowanego rozwi¹zania.
Na rysunku 5 skonfrontowano wykresy GFR otrzymane za pomoc¹ wzorów urednionych (23), (24) i za pomoc¹ oryginalnych wzorów Larssona, osobno dla dzieci i dla doros³ych. Rysunek wyranie ukazuje na czym polega wspomniana wczeniej zaleta wzorów
Larssona, stosowanie których umo¿liwia uzale¿nienie wyniku od BSA. W wyniku zastosowania wzoru okrelonego z normalizacj¹ wzglêdem BSA nie ma mo¿liwoci uzyskania
wartoci GFR innych ni¿ le¿¹cych na wykresie  na rysunku 5 na czerwono. Zakres mo¿liwych do wyliczenia wartoci GFR za pomoc¹ wzorów Larssona uwidacznia szacunkowo
na rysunku 5 obszar pomiêdzy granicznymi krzywymi zaznaczonymi na czarno.
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a)

b)

Rys. 4. Wykresy proponowanych zale¿noci urednionych, na tle wykresów
dla wzorów oryginalnych: a) dla dzieci  wzory (6), (7), (10) i (23); b) dla doros³ych
 wzory (5), (8) i (24). Na osi poziomej stê¿enie cystatyny w mg/l,
na osi pionowej GFR w ml/min/1,73 m2

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Wykresy GFR wyznaczone za pomoc¹ wzorów urednionych (23) i (24) (kolor czerwony).
Wykresy wyznaczone za pomoc¹ oryginalnych wzorów Larssona (12) i (13) (kolor czarny)
dla zmieniaj¹cej siê wartoci BSA: a) dla dzieci  konfrontacja (23) i (12) dla BSA [1,73 m2] kolejno:
0,5; 0,75; 1,0; 1,25; b) dla doros³ych  konfrontacja (24) i (12) dla BSA [1,73 m2] kolejno: 0,75; 1,0;
1,25; 1,5; c) dla dzieci  konfrontacja (23) i (13) dla BSA [1,73 m2] kolejno: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25;.
d) dla doros³ych  konfrontacja (24) i (13) dla BSA [1,73 m2] kolejno: 0,75; 1,0; 1,25; 1,5
Na osi poziomej stê¿enie cystatyny w mg/l, na osi pionowej GFR w ml/min/1,73 m2

Rysunek 6 ukazuje, w jaki sposób uredniona zale¿noæ (25) przybli¿a (12) dla mniejszych wartoci stê¿eñ i (13) dla wy¿szych stê¿eñ cystatyny, przez co stanowi dolne ograniczenie dla obu wzorów Larssona.

Porównawcze studium wzorów referencyjnych do wyznaczania przes¹czania...
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Rys. 6. Wykres GFR wed³ug urednionego wzoru (25)
w porównaniu do oryginalnych wzorów Larssona (12) i (13)

7. Podsumowanie
W artykule zrealizowano trzy podstawowe, wstêpnie postawione zadania. Sporz¹dzono
zestawienie najczêciej spotykanych, wystêpuj¹cych w roli zale¿noci wzorcowych, wzorów do wyliczania przes¹czania k³êbuszkowego nerek na podstawie stê¿enia cystatyny
w osoczu krwi. W zestawieniu skoncentrowano siê na podkreleniu wybranych cech eksperymentów przeprowadzonych w celu wyznaczenia tych wzorów, mog¹cych wp³yn¹æ na
ró¿nice miêdzy otrzymanymi formu³ami. Przypomniano model jednokompartmentowy, stanowi¹cy podstawê dalszych rozwa¿añ i zaproponowano metodê przekszta³cenia wzorów
referencyjnych tak, by bezporednio nawi¹zywa³y do tego modelu, a nastêpnie przeprowadzono konwersjê postaci funkcyjnej tych wzorów, które w postaci oryginalnej odbiega³y od
tego modelu. Umo¿liwi³o to bezporednie porównanie wszystkich wzorów poprzez konfrontacjê wartoci liczbowych ich wspó³czynników. Na zakoñczenie, korzystaj¹c z jednolitej
postaci formu³, wyznaczono wzory urednione i otrzymano rozwi¹zania kompromisowe dla
ró¿ni¹cych siê wzajemnie wzorów referencyjnych, które w zamyle ich autorów mia³y s³u¿yæ do tego samego celu.
Kolejne etapy dyskusji wykaza³y przydatnoæ zaproponowanego, unikatowego dla
rozwa¿anej dziedziny, podejcia, polegaj¹cego na badaniu postaci funkcyjnej wzorów
w nawi¹zaniu do interpretacji fizycznej modelu jednokompartmentowego. Wzory urednione ³¹cz¹ w sobie wyniki prac wielu autorów, co uzyskano bez koniecznoci przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych pomiarów na pacjentach.
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