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Streszczenie: Od dwóch dekad obserwuje się w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży 
z otyłością. Przyczynia się to do częstszego występowania glomerulopatii związanej z otyłością 
(ang. Obesity-Related Glomerulopathy, ORG). Ponadto otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka 
wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek. Główny patomechanizm ORG opiera się na rozkurczu 
tętniczki doprowadzającego, w wyniku czego dochodzi do hiperperfuzji i hiperfiltracji. Początkowo 
asymptomatyczna ORG w wyniku postępu choroby manifestuje się pod postacią mikroalbuminurii, 
niewielkiego białkomoczu. W badaniu histopatologicznym opisuję się glomerulomegalię i  szkliwie-
nie kłębuszków nerkowych. Nawet u co trzeciego pacjenta ORG może doprowadzić do SNN, dlat-
ego tak istotne jest znalezienie wczesnych czułych i swoistych markerów uszkodzenia kłębuszków 
nerkowych. Celem pracy był przegląd standardowych oraz wybranych, nowo odkrytych markerów 
uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości, by ocenić możliwość zastosowania tych wskaźników w od-
niesieniu do oceny ORG w populacji pediatrycznej. W pracy przedstawiono standardowe markery 
uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości, takie jak proteinuria, mikroalbuminuria, kreatynina i cystaty-
na C. GFR oceniany w oparciu o stężenie cystatyny, okazuje się być bardziej miarodajny w porówna-
niu do kreatyniny, do oceny filtracji kłębuszkowej u dzieci. Albuminuria, hiperfiltracja stanowią późne 
markery ORG. Pojawienie się tych klinicznych wskaźników świadczy o dokonanym już uszkodzeniu 
kłębuszków nerkowych. Zastosowanie w praktyce klinicznej nowych markerów ostrego uszkodze-
nia nerek, proponowanych przez PSTC (ang. Predictive Safety Testing Consortium)  m.in. takich jak 
KIM-1, β2mikroglobulina a także klusteryna, mogłoby przyczynić się do ograniczenia koniecznoś-
ci zastosowania biopsji gruboigłowej, stosowanej celem ostatecznego potwierdzenia rozpoznania 
ORG. Ponadto badania eksperymentalne, przeprowadzone głównie na zwierzętach prezentują szeroką 
gamę nowych substancji, które mogłyby stanowić wczesne, czułe markery glomerulopatii związanej 
z otyłością. Dodatkowo zastosowanie inhibitorów m.in. takich białek jak: galaktyna, metaloprotein-
aza-12, szklak NK/MAPK przyczyniłoby się do redukcji stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego 
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a także wtórnie uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości. Odkrycie czułych i swoistych markerów 
uszkodzenia nerek w przebiegu ORG u pacjentów pediatrycznych pozwoliłoby na nieinwazyjną diag-
nostykę tego schorzenia, a także poszerzenie możliwości terapeutycznych.

Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, choroby nerek 

Summary: Over the last two decades the number of obese children and adolescents in Poland increased 
significantly leading to growth of obesity-related glomerulopathy (ORG). Additionally obesity is an 
independent risk factor for end stage renal failure (ESRF).  ORG is associated with hyperperfusion and 
hyperfiltation from maladaptation resulting from afferent arteriolar vasodilatation. Initially asymptom-
atic, renal injury clinically manifests as microalbuminuria and moderate proteinuria. Typical features 
of renal histopathology for ORG patients include glomerulomegaly and focal segmental glomerulo-
sclerosis. Almost one in three cases develop ESRF.  Research on early, sensitive, and specific markers 
of kidney injury as a result of obesity, became a priority. The purpose of the review was to highlight 
the common and selected most promising recently discovered markers of kidney injury in obesity and 
to estimate their usefulness in obesity-related glomerulopathy in children and adolescents.
The study covers common markers of ORG such as microalbuminuria, serum concentration of cre-
atinine, cystatyn C and glomerular filtration rate. New, early markers proposed by Predictive Safety 
Testing Consortium such as: β2-microglobulin, clusterin and kidney injury molecule-1 used in clinical 
practice may reduce the number of kidney biopsies, which are necessary to diagnose ORG. Exper-
imental studies on animals show a wide range of substances, which could be additionally useful as 
early, sensitive markers of kidney injury in obesity in children and adolescents. Moreover inhibition 
of proteins for example: galactin-3, metallopeptidase-12, NK/MAPK pathway decrease inflammation, 
oxidative stress and secondary kidney injury in obesity.  Discovery of sensitive and specific markers 
of kidney damage in obese children and adolescents could be non-invasive diagnostics and expand 
treatment possibilities for ORG. 

Keywords: obesity, children, kidney diseases 

WPROWADZENIE

W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę cy-
wilizacyjną i ogłosiła jej epidemię. Obecnie stanowi ona zagrożenie zdrowia 
nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale także o niskim i średnim statusie 
socjoekonomicznym. 

Około 7% populacji dziecięcej na świecie jest otyła, a od dwóch dekad ob-
serwuje się, także w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży z otyłością 
[81]. Przyczynia się to do częstszego występowania powikłań tej choroby mię-
dzy innymi takich jak glomerulopatia związana z otyłością (ang. Obesity-Related 
Glomerulopathy, ORG) [6].

ORG jest izolowanym uszkodzeniem nerek w przebiegu otyłości, które po raz 
pierwszy rozpoznał Arthur H. Cohen w 1975 roku [65]. Opisał on związek pomię-
dzy zmianami morfologicznymi w nerkach pod postacią glomerulomegalii, a otyło-
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ścią, w oparciu o wyniki autopsji pięciu pacjentów ze skrajną otyłością, u których 
laboratoryjne wykładniki funkcji nerek były prawidłowe [14]. Kryteria kliniczne 
rozpoznania tej choroby u dorosłych po raz pierwszy przedstawiono w 2001 roku 
i obejmują: wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index, BMI) równy lub powy-
żej 30 kg/m2 oraz wykluczenie obecności innej choroby nerek, w oparciu o ocenę 
kliniczną, ale także histopatologiczną [34]. Nie opisano dotychczas precyzyjnych 
warunków rozpoznania ORG u pacjentów pediatrycznych. 

Patomechanizm ORG opiera się na wazodylatacji tętniczki doprowadzającej 
w kłębuszku nerkowym, w wyniku której dochodzi do hiperperfuzji, a następnie 
hiperfiltracji w nerkach. W efekcie następuje przerost kłębuszków nerkowych. 
Ponadto dochodzi do pobudzenia układu adrenergicznego, renina-angiotensyna-
-aldosteron (RAA), a także wzrostu stężenia endogennych glikokortykosteroidów.  
Tkanka tłuszczowa, jako dodatkowy organ endokrynny wydziela prozapalne cy-
tokiny [66]. Stan zapalny, zaburzenia metaboliczne pod postacią dyslipidemii, in-
sulinooporności, a także wtórne nadciśnienie tętnicze dodatkowo nasilają proces 
dalszej degeneracji nerek w przebiegu otyłości [27]. 

Początkowo asymptomatyczna ORG w wyniku postępu choroby manifestu-
je się pod postacią mikroalbuminurii, niewielkiego białkomoczu. Sporadycznie 
stwierdza się białkomocz nerczycowy, któremu często towarzyszą podwyższone 
wartości ciśnienia tętniczego, głównie skurczowego oraz dyslipidemia [75]. Hiper-
flitracja w kłębuszku nerkowym przekłada się na wzrost wartości wskaźnika filtra-
cji kłębuszkowej (ang. Glomerular Filtration Rate, GFR) > 150 ml/min/1,73m2. Na 
dalszym etapie choroby dochodzi do spadku filtracji kłębuszkowej, ostatecznie do 
rozwoju schyłkowej niewydolności nerek [58]. Ilość pacjentów, u których przewle-
kła choroba nerek w przebiegu ORG osiąga etap V waha się od 10-33% populacji 
z otyłością [73, 32].

Typowy opis badania histopatologicznego glomeurlopatii związanej z otyłością 
to glomerulomegalia oraz wykładniki szkliwienia kłębuszków nerkowych (ang. Fo-
cal Segmental Glomerulosclerosis, FSGS) [74]. W większości przypadków dominu-
je wariant FSGS -twardnienie okołownękowe. W bioptacie nerki opisuje się rozplem 
mezangium, ścieńczenie błony podstawnej kłębuszków nerkowych oraz obecność 
licznych komórek procesu zapalnego [70]. Dodatkowo odnotowuje się wzrost liczby 
naczyń krwionośnych zaopatrujących kłębuszek nerkowy. Potwierdzeniem tego fak-
tu są podwyższone stężenia czynników prowzrostowych w miąższu nerek np. czyn-
nik wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, 
VEGF) [80]. Zmniejszeniu ulega liczba wypustek stopowatych podocytów. Zjawisko 
to występuje nieregularnie oraz na znacznie mniejszym obszarze miąższu nerki w po-
równaniu do podobnych, rozlanych zmian histopatologicznych opisywanych w np. 
pierwotnym FSGS w przebiegu zespołu nerczycowego. Stwierdza się także depozyty 
tłuszczowe w mezangium oraz komórkach cewek nerkowych [18].
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Terapia glomerulopatii związanej z otyłością obejmuje redukcję masy ciała 
oraz zastosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. An-
giotensin-Converting-Enzyme Inhibitors, ACEI) oraz antagonistów receptora an-
giotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB), zwłaszcza u pacjentów 
z proteinurią oraz nadciśnieniem tętniczym [47]. Dodatkowo badania na zwierzę-
tach wykazały redukcję białkomoczu oraz poprawę morfologiczną kłębuszków 
nerkowych po zastosowaniu leków obniżających stężenie lipidów [37]. Przy bra-
ku poprawy wykonuje się bariatryczne operacje, które przyczyniają się do norma-
lizacji białkomoczu [24, 33]. 

Ze względu na subkliniczny przebieg uszkodzenia nerek w otyłości oraz ko-
nieczność wykonania biopsji gruboigłowej celem potwierdzenia rozpoznania, 
odkrycie czułych i swoistych markerów ORG nabiera dużego znaczenia także 
w praktyce klinicznej [21].  Precyzyjne wskaźniki biochemiczne ORG pozwoliły-
by na nieinwazyjną diagnostykę tego schorzenia, a także poszerzenie możliwości 
terapeutycznych. 

Celem pracy był przegląd standardowych oraz wybranych, nowo odkrytych 
w badaniach eksperymentalnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu oty-
łości oraz ocena możliwości zastosowania tych wskaźników w diagnostyce ORG 
w populacji pediatrycznej. 

MARKERY USZKODZENIA NEREK W PRZEBIEGU  
GLOMERULOPATII ZWIĄZANEJ Z OTYŁOŚCIĄ

STANDARDOWE MARKERY USZKODZENIA NEREK W ORG

Białkomocz stanowi podstawowy wskaźnik  
uszkodzenia nerek w przebiegu ORG

Sporadycznie dochodzi do wystąpienia białkomoczu nerczycowego (50mg/kg/
na dobę). Glomerulopatia związana z otyłością charakteryzuje się wyższym stęże-
niem albumin w surowicy krwi, mniejszymi wartościami białkomoczu, niższym 
stężeniem cholesterolu całkowitego i niewielkimi lub brakiem obrzęków w po-
równaniu do idiopatycznego zespołu nerczycowego u pacjentów pediatrycznych. 
Ponadto, ze względu na znaczącą korelację  BMI  z białkomoczem, stanowi on 
czuły wykładnik poprawy w zakresie funkcjonalności kłębuszków nerkowych po 
redukcji masy ciała oraz zastosowaniu ACEI lub ARB [68]. W Polsce i Europie nie 
wykonuje się przesiewowej analizy moczu, jednakże mogłoby stanowić to element 
wczesnej detekcji ORG w populacji dziecięcej. W 1974 roku w Japonii wprowa-
dzono program badań przesiewowych w postaci regularnego wykonywania badania 
ogólnego moczu wśród dzieci szkolnych (ang. School Urinary Screening, SUS). 
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Odnotowano istotny związek pomiędzy wynikami tego projektu a wczesnym wy-
kryciem póżnoobjawowych chorób nerek m.in. błoniastorozplemowego kłębusz-
kowego zapalenia nerek. Ponadto SUS wykrył dwóch pacjentów, u których w ba-
daniu histopatologicznym materiału z biopsji nerki potwierdzono glomerulopatię 
związaną z otyłością. Po zredukowaniu masy ciała oraz zastosowaniu leków 
z grupy ARB doszło u tych dzieci do redukcji białkomoczu [38].

Mikroalbuminuria, jest stosunkowo wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia 
kłębuszka nerkowego. Ponadto wraz ze wzrostem wartości BMI obserwuje się 
wzrost ilości przypadków z mikroalbuminurią. W przeprowadzonych badaniach 
[63] większy odsetek tj. 29% stanowili mężczyźni, przy BMI > 30kg/m2, nato-
miast kobiety przy tym samym progu wskaźnika masy ciała 16%. Mikroalbu-
minuria występowała zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i bez. 
Natomiast u osób z NT, otyłość dodatkowo potęgowała efekt tego powikłania na 
wartości mikroalbuminurii. Interpretacja wyniku wydalania albumin w moczu 
u pacjentów pediatrycznych przysparza pewnych trudności diagnostycznych. 
Obecnie rozważa się nanoszenie tych wartości na siatki centylowe, skalibrowane 
do wieku i płci. Może okazać się to być lepszą metodą rozpoznawania mikroalbu-
minurii u dzieci w porównaniu do oceny wartości bezwzględnej.

Dodatkowo wskaźnik albumina/kreatynina (ang. Albumin Creatinie Ratio, 
ACR), który dotychczas miał zastosowanie głównie w ocenie postępu nefropatii 
cukrzycowej może być użyteczny w diagnostyce ORG [56]. Wykazano, iż ryzyko 
mikroalbuminurii i przewlekłej choroby nerek wzrasta progresywnie im więcej 
jest obecnych elementów zespołu metabolicznego, takich jak: hiperglikemia, oty-
łość brzuszna, hipertrójglicerydemia, nadciśnienie tętnicze oraz obniżone stężenie 
HDL, występuje u danego pacjenta [11].

Kreatynina jest podstawowym markerem ostrego  
i przewlekłego uszkodzenia nerek, niezależnie od etiologii

Powstaje w wyniku przemiany materii, głównie w mięśniach szkieletowych, 
jako jeden z końcowych produktów rozpadu związków azotowych. Ulega prze-
sączaniu w kłębuszków nerkowych. Wielostopniowa klasyfikacja ostrego uszko-
dzenia nerek, określana mianem RIFLE (Risk − ryzyko, Injury − uszkodzenie, 
Failure − niewydolność, Loss − utrata funkcji nerek, End-stage renal failure 
− schyłkowa niewydolność nerek) opiera się na ocenie stężenia kreatyniny w su-
rowicy krwi, GFR oraz ilości wydalonego moczu. Zmodyfikowana dla pacjentów 
pediatrycznych skala RIFLE zawiera ocenę GFR w oparciu o kalkulowany klirens 
kreatyniny i ilość oddawanego moczu. Zaletą stosowania kreatyniny jest niski koszt 
oraz powszechność wykonania badania. Natomiast ze względu na zależność od 
wieku, płci, masy ciała (głównie masy mięśniowej), diety, nawodnienia oraz stoso-
wanych leków, nie jest czułym i swoistym markerem do oceny ORG u pacjentów 
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pediatrycznych. Kreatynina stanowi późny wykładnik uszkodzenia nerek, wzrost 
stężenia odnotowuje się po ponad 24 godzinach od zadziałania czynnika nefrotok-
sycznego oraz gdy doszło do utraty 25-50% funkcji nerek [4].

Przesączanie kłębuszkowe (ang.  Glomerular Filtration Rate, GFR) mierzy 
się w oparciu o klirens kreatyniny. W praktyce wartość GFR wylicza się ze wzoru 
Cockrofta i Gaulta oraz MDRD. U dzieci filtrację kłębuszkową oblicza się za po-
mocą wzoru Schwartza (GFR = wzrost [cm] × 0,413/stężenie kreatyniny we krwi 
[mg/dl]) [17]. W otyłości, ze względu na rozkurcz tętniczek doprowadzających 
kłębuszków nerkowych dochodzi do wzrostu przepływu krwi przez nerki. Wzrost 
GFR obserwuje się u pacjentów z otyłością, niezależnie od obecności lub braku 
nadciśnienia tętniczego. Natomiast frakcja filtracyjna jest wyższa u pacjentów 
z otyłością i towarzyszącym jej nadciśnieniem tętniczym [15]. Po redukcji masy 
ciała wartości GFR ulegają obniżeniu [10, 48]. Przerost kłębuszków nerkowych 
z towarzyszącą hiperfiltracją to zjawisko niekorzystne, które w miarę progresji 
przyczynia się do uszkodzenia nerek, nadciśnienia tętniczego i w konsekwencji 
szkliwienia kłębuszków, włóknienia tkanki śródmiąższowej i rozwoju niewydol-
ności nerek [40]. 

Cystatyna C jest jednołańcuchowym, wielocząsteczkowym peptydem,  
zbudowanym z 120 reszt aminokwasowych (13 359 D)

Produkowana jest w stałej ilości przez wszystkie komórki jądrzaste, hamuje 
działanie enzymów zwanych proteinazami cysteinowymi, które katalizują reak-
cje hydrolizy wiązań peptydowych w białkach. Jako białko sekrecyjne, występuje 
w płynach ustrojowych. Ze względu na małą masę cząsteczkową i wysoki punkt 
izoeletryczny ulega swobodnej filtracji w kłębuszku nerkowym, następnie jest re-
sorbowana w kanaliku bliższym, gdzie ulega degradacji, dzięki czemu stanowi czu-
ły marker kanalików proksymalnych. Cystatyna C jest także alternatywnym wskaź-
nikiem filtracji kłębuszkowej, służącym do oceny GFR w oparciu o wzór Fillera: 

GFR= 1,962 + 

Stężenie cystatyny C może być oznaczane w pojedynczej próbce moczu, ponie-
waż niepodległa wahaniom dobowym. Ilość tej substancji w moczu, przy spraw-
nej funkcji nerek, jest śladowa, natomiast u pacjentów z zaburzeniem funkcji nerek 
może zwiększyć się nawet 200-krotnie. Stężenie tego białka jest większe w suro-
wicy noworodków, zwłaszcza wcześniaków, w porównaniu z oznaczanymi u dzieci 
powyżej pierwszego roku życia i u dorosłych. Wiąże się to ze zmniejszonym prze-
sączaniem kłębkowym w tej grupie wiekowej [67].

Ze względu na brak zależności od płci, wieku, masy mięśniowej, a także wzrost 
stężenia po 12 godzinach od ostrego uszkodzenia nerek cystatyna C stanowi czulszy 
marker funkcji nerek u pacjentów pediatrycznych niż kreatynina [19]. Szczegól-
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nie dotyczy to przypadków z nieznacznie obniżonym GFR. Potwierdza to znacznie 
wyższa korelacja oznaczeń stężenia cystatyny C z metodą refererencyjną − kliren-
sem joheksolu, w porównaniu ze stężeniem kreatyniny w osoczu i wynikami GFR 
w oparciu o wzór Cockcrofta-Gaulta i formułę MDRD. Cystatyna C pozwala do-
kładniej oszacować wskaźnik przesączenia kłębuszkowego, zwłaszcza gdy przekra-
cza on 60 ml/min/1,73 m2, czyli gdy zachowana jest czynność wydalnicza nerek. 
Niskie stężenie tego markera w surowicy krwi może być przydatnym wskaźnikiem 
hiperfiltracji, często towarzyszącej początkowym etapom nefropatii cukrzycowej, 
a także glomerulopatii związanej z otyłością [59]. Cystatyna C odgrywa istotną rolę 
w monitoringu GFR w przypadku progresji uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzy-
cy typu I i II [29]. W odniesieniu do oceny GFR w przebiegu glomerulopatii zwią-
zanej z otyłością marker ten charakteryzuje się znacznie wyższą czułością w porów-
naniu do kreatyniny [19]. Natomiast ocena filtracji kłębuszkowej w oparciu o wzór 
MDRD, opierający się na wskaźnikach wyznaczonych dla kobiet i mężczyzn,  jest 
znacznie mniej miarodajna w ORG u pacjentów pediatrycznych [35]. W celu oce-
ny efektów leczenia ORG po operacjach bariatrycznych zastosowanie ma głównie 
szacowanie GFR w oparciu o wzór Fillera [49]. W praktyce klinicznej zwiększone 
stężenie cystyny C koreluje z wystąpieniem incydentów sercowo-naczyniowych. 
Sporadycznie występuje mutacja w genie kodującym cystatynę C(268Q), przyczy-
niająca się do rozwoju angiopatii amyloidowej, która sprzyja występowaniu licz-
nych krwotoków mózgowych [67]. 

NOWE MARKERY USZKODZENIA NEREK  
WEDŁUG PSTC PRZYDATNE DO OCENY ORG

PSTC (Predictive Safety Testing Consortium), w którego skład wchodzą instytu-
cje uczelniane, firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne, a także FDA (the US Food 
and Drug Agency) oraz EMA (European Medicines Agency), w 2010 roku zakwalifi-
kowało siedem markerów do testów przedklinicznych oraz klinicznych oceniających 
toksyczność leków. Cząsteczkę-1 uszkodzenia nerek (ang. Kidney Injury Molekule 1, 
KIM-1), β2-mikroglobulinę, clusterynę, treofoil factor-3, a także opisaną cystatynę 
C, albuminę i białko całkowite, uznano za najbardziej przydatne w ocenie neuro-
toksyczności [20]. Poniżej opisano trzy markery z podanej przez PSTC grupy, któ-
re wydają się być najbardziej obiecujące w detekcji wczesnego uszkodzenia nerek 
w przebiegu ORG.

Cząsteczka-1 uszkodzenia nerek oraz β2-mikroglobulina są  
stosunkowo nowymi, czułymi wskaźnikami uszkodzenia cewek nerkowych,  

głównie po spadku perfuzji w kłębuszkach nerkowych [30]
KIM-1 jest transbłonową glikoproteiną zawierającą w  swojej zewnątrzkomór-

kowej części domenę immunoglobulinową i  mucynową. Białko to ulega ekspresji 
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na szczytowej powierzchni błony komórkowej kanalika proksymalnego. Następ-
nie jego zewnątrzkomórkowa domena jest odszczepiana przez metaloproteina-
zy i  wydzielana do moczu [23]. KIM-1 jest swoista dla kanalika bliższego. Nie 
stwierdza się ekspresji tego białka w kłębuszkach, ani w komórkach rdzenia ne-
rek [9]. Ponadto jest niewykrywalne w  zdrowej nerce. W badaniach przeprowa-
dzonych w oparciu o obrazowanie za pomocą tomografii komputerowej, opisa-
no niesymetryczne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w zatokach nerkowych 
u pacjentów z otyłością. Oceniano także stężenie KIM-1. Wykazano korelację 
pomiędzy stężeniem tego markera a objętością tkanki tłuszczowej odkładającej 
się głównie w lewej nerce. W oparciu o przedstawione wyniki wysunięto hipote-
zę, że jednym z pierwszych mechanizmów uszkodzenia nerek w przebiegu otyło-
ści byłoby oddziaływanie tkanki tłuszczowej, zgromadzonej w zatoce nerkowej 
na kanalik proksymalny, ze względu na otrzymane w badaniu znacznie podwyż-
szone KIM-1 [41]. Dodatkowo badania [1] potwierdzają, iż wzrost stężenia czą-
steczki-1 uszkodzenia nerek w moczu wyprzedza pojawienie się standardowych 
wykładników nefropatii w przebiegu zespołu metabolicznego  m.in. takich jak 
mikroalbuminurię.

β2-mikroglobulina (β2M) należy do białek układu zgodności tkankowej  
(MHC klasa I), które znajdują się na wszystkich komórkach jądrzastych

β2M jest filtrowana w kłębuszku nerkowym, a następnie 99,9% ulega reab-
sorbcji oraz katabolizmu w kanaliku proksymalnym. Usuwanie tej substancji 
odbywa się między innymi za pomocą kompleksu megalina–cubilina [52]. Bez-
pośrednio po narodzinach stężenie β2-mikroglobuliny wzrasta do piątego dnia 
życia, następnie spada, by w 3 miesiącu życia osiągnąć poziom jak u dorosłego 
pacjenta [36]. W oparciu o powyższe informacje β2M stanowi czuły i swoisty 
marker uszkodzenia kanalików nerkowych, natomiast cechuje się zmiennością 
w zależności od wieku. W dalszym ciągu trwają badania nad użyciem β2M jako 
potencjalnego markera do precyzyjniejszego szacowania GFR, m.in. ze względu 
na brak zależności od masy mięśniowej, jak to ma miejsce w przypadku oceny 
stężenia kreatyniny. Zdania są podzielone co do użyteczności tego wskaźnika [31, 
22]. Ponadto β2-mikroglobulina wytrąca się  u pacjentów przewlekle hemodia-
lizowanych w postaci włókien amyloidu, przyczyniając się do rozwoju, głównie 
po około 5 latach terapii nerko zastępczej, amyloidozy związanej z hemodializą 
[5]. Dodatkowo stężenie β2M wzrasta u pacjentów pediatrycznych z otyłością 
w porównaniu do grupy zdrowych dzieci. W przeprowadzonych badaniach [16] 
oceniano wskaźnik  β2-mikroglobulina/kreatynina w rannej porcji moczu u dzieci 
z otyłością (mediana BMI 30,4 kg/m2), u których nie wykryto dotychczas żad-
nych powikłań związanych z nadmierną masą ciała. Stwierdzono ponad dwukrot-
nie podwyższony wskaźnik w stosunku do grupy kontrolnej.
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Klusteryna (apolipoproteina J-Apo-J) zbudowana 
jest z alfa i beta łańcucha białkowego

Wykazano, że w zależności od oceny stężenia wybranej formy Apo-J (alfa lub 
beta) wykazuje oportunistyczne działanie w stosunku do gospodarki lipidowej [46]. 
Ponadto stężenie klusteryny wzrasta w przypadku niedokrwienia/reperfuzji, ob-
strukcji dróg moczowych, w przebiegu odrzucania przeszczepionej nerki, a także 
w przewlekłej chorobie nerek [82]. Nie do końca poznany jest mechanizm wpływu 
klusteryny na układ moczowy. Badania na myszach wykazały, że przy braku tego 
białka dochodzi do rozwoju glomerulomegalii, na dalszym etapie włóknienia nerek 
[64]. Ponadto niedobór Apo-J u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek przyczy-
nia się do rozwoju przewlekłej choroby nerek [26]. Klusteryna bierze także udział 
w rozwoju chorób związanych z występowaniem stresu oksydacyjnego takich jak 
choroby neurodegeneracyjne, nowotwory czy w procesie starzenia [11]. Badania 
wykazały podwyższone stężenie Apo-J także u pacjentów z nadwagą i otyłością 
w stosunku do grupy kontrolnej. Stężenie klusteryny korelowało z BMI oraz mar-
kerami stanu zapalnego takimi jak: CRP, ferrytyną i białkiem wiążącym retinol-4, 
a także kwasem moczowym [78, 43]. W oparciu o powyższe wyniki Apo-J może 
stanowić marker rozwoju i progresji przewlekłej choroby nerek a także wskaźnik 
stanu zapalnego w przebiegu ORG u pacjentów pediatrycznych.

SUBSTANCJE, KTÓRE SĄ OBIEKTEM BADAŃ  
EKSPERYMENTALNYCH, OCENIAJĄCYCH ICH  
PRZYDATNOŚĆ W DIAGNOSTYCE I LECZENIU 
GLOMERULOPATII ZWIĄZANEJ Z OTYŁOŚCIĄ

Markery związane ze sklerotyzacją kłębuszków nerkowych

Podokaliksyna (PCX) jest białkiem transbłonowym,  
wchodzącym w skład glikokaliksu podocytów [51]

Będąc polianionem nadaje ujemny ładunek szczytowej części podocyta przez 
co pozwala na selektywną przepuszczalność bariery filtracyjnej kłębuszka nerko-
wego. Ponadto ma właściwości przeciwadhezyjne dzięki czemu zapobiega zlepia-
niu się wypustek stopowatych podocytów. Mutacje w genie podokaliksyny pro-
wadzą do ciężkiego zespołu nerczycowego. Uszkodzenie kłębuszka nerkowego 
w przebiegu glomerulopatii związanej z otyłością prowadzi do odszczepiania się 
podocytów. Ekspresja mRNA PCX, oceniana za pomocą PCR wzrasta znamien-
nie u pacjentów z otyłością w stosunku do grupy kontrolnej. Ponadto za pomocą 
cytometrii przepływowej można oznaczyć stężenie podocytów, posiadających na 
swojej powierzchni PCX w moczu. Wykazano wyższe stężenie podokaliksyny 
w moczu pacjentów z otyłością w stosunku do kontroli. Ponadto grupa badana 
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cechowała się prawidłowymi wartościami przesączania kłębuszkowego, w związ-
ku z czym PCX można uznać za wczesny marker ORG, wyprzedzający wahania 
wartości GFR [71]. 

Megalina inaczej proteina 2 związana z LDL (ang. Low Density  
Lipoprotein-Related Protein 2,  LRP-2) jest białkiem receptorowym  
znajdującymsię w rąbku szczoteczkowatym kanalika proksymalnego

Odpowiada za wewnątrzkomórkową transdukcję sygnału z zewnątrz komór-
ki, przez co pełni rolę w reabsorcji białek [7]. Ligandem dla megaliny są nisko-
cząsteczkowe białka m.in. takie jak: lektyna, albumina, białko wiążące witaminę 
D i retinol, a także β2 mikroglobulina [2]. Koreceptorem  dla megaliny, mającym 
część wspólnych ligandów jest kubilina. W stanach zwiększonego przesączania 
białek do moczu pierwotnego, wskutek nasilonej endocytozy, do komórek na-
błonka  kanalika bliższego trafia ilość białek przekraczająca wydolność aparatu 
lizosomalnego. Prowadzi to do powstawania wolnych rodników, indukcji czyn-
ników zapalnych i mitogennych, a ostatecznie do uszkodzenie kanalików nerko-
wych i rozwoju niewydolności nerek z przeciążenia. Po wstępnych badaniach ma 
myszach, przypuszcza się, że megalina może uczestniczyć w procesie włóknienia 
kłębuszków nerkowych na podłożu otyłości [42]. Ponadto badania in vitro [76] 
wykazały, że statyny zahamowują mediowaną przez megalinę endocytozę białek. 
Dodatkowo w badaniach in vitro wykazano, że angiotensyna II przez supresję 
ekspresji megaliny może przyczynić się do progresji uszkodzenia nerek w prze-
biegu otyłości [3]. W oparciu o powyższe wyniki megalina może stanowić wcze-
sny, swoisty marker ORG, ale także przyczynić się do poszerzenia możliwości 
terapeutycznych tego schodzenia. 

Galektyna-3 jest białkiem wiążącym lektyny,  
uczestniczącym w procesie zapalnym oraz włóknienia nerek

Znajduje się także w cytoplazmie wielu innych typów komórek np. płucach, 
śledzionie, nadnerczach. Jednakże, mimo że galektyna-3 nie ma sekwencji odpo-
wiedzialnej za translokację do retikulum endoplazmatycznego, istnieją dowody 
eksperymentalne świadczące o jej zewnątrzkomórkowej lokalizacji. Po ostrym 
niedokrwieniu największą ekspresję galektyny-3 stwierdza się w kanaliku bliż-
szym. Stężenie tego białka wzrasta już 2 godziny po zadziałaniu czynnika neuro-
toksycznego, pik osiągając w 48 godzinie. Ponadto wykazano, że poziom galekty-
ny-3 jest odwrotnie proporcjonalne do wartości GFR [28]. Podwyższone stężenie 
galektyny stanowi czynnik ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek, wyprze-
dzający znacząco w czasie pojawienie się innych wykładników choroby [12]. 
Dodatkowo hamowanie działania galektyny przyczynia się do prewencji ostrego 
uszkodzenia nerek, a także redukcji albuminurii, stanu zapalnego oraz włóknienia 
kłębuszków nerkowych w przebiegu ORG. W oparciu o powyższe wyniki białko 
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to odgrywa rolę zarówno w ostrym jak i przewlekłym uszkodzeniu nerek. Galek-
tyna-3 może stanowić marker włóknienia oraz stanu zapalnego, mających miejsce 
w przebiegu glomerulopatii związanej z otyłością [45]. 

Markery związane ze stanem zapalnym oraz stresem oksydacyjnym
Stres oksydacyjny towarzyszący procesowi zapalnemu toczącemu się w obrębie 

miąższu nerek prowadzi do progresji degeneracji kłębuszków nerkowych
Powszechnie znanymi biomarkerami stresu oksydacyjnego są malondial-

dehyd (MDA), witamina C i E, tlenek azotu (NO), dysmutaza ponadtlenkowa 
(SOD) oraz glutation (GSH) [62]. Badania na szczurach z wyindukowaną oty-
łością oraz inuslinoopornością wykazały, iż supresja stresu oksydacyjnego oraz 
stanu zapalnego toczącego się w miąższu nerek, przyczynia się do poprawy funk-
cji nerek. Wyjściowo obserwowano mikroalbuminurię oraz spadek GFR, a także 
podwyższone stężenie MDA oraz obniżone SOD2. W wyniku zastosowania dia-
cereiny, leku używanego w terapii chorób stawowych doszło do poprawy filtracji 
kłębuszkowej, spadku stężenia malondialdehydu oraz wzrostu dysmutazy [13]. 
Ponadto część badań potwierdza pozytywny efekt zastosowania pre- i probioty-
ków u pacjentów z otyłością. Egzogenna flora jelitowa przez oddziaływanie na 
stan zapalny oraz wykładniki stresu oksydacyjnego przyczynia się do obniżenia 
stężenia markerów zapalnych w glomerulopatii związanej z otyłością [77]. Ozna-
czenie wskaźników stresu oksydacyjnego może być przydatne przy nieinwazyjnej 
diagnostyce ORG, a także jako punkt odniesienia w terapii.

Czynnik jądrowy (ang. Nuclear Factor, NF)-κB i aktywowana mitogenem ki-
naza (ang. Mitogen-Activated Protein Kinase, MAPK) stanowią jeden z elemen-
tów szlaków metabolicznych, prowadzących do powstania procesu zapalnego. 
Uruchomienie kaskady zapalnej związanej z NK oraz MAPK prowadzi do wzro-
stu stężenia prozapalnych cytokin takich jak: czynnik martwicy nowotworu (ang. 
Tumor Necrosis Factor, TNF α), interleukina 1 i 6, proteina związaną z chemotak-
sją monocytów (ang. Monocyte Chemotactic Protein 1, MCP-1), interferon (INF 
γ) oraz proadchezyjnych białek ICAM-1 (ang. Intercellular Cell Adhesion Mole-
cule 1) i VCAM-1 (ang. Vascular Cell Adhesion Molecule), które przyczyniają 
się do infiltracji miąższu nerek makrofagami [50]. Aktywacja szlaków następuje 
w wyniku krążących w surowicy krwi wolnych kwasów tłuszczowych (głównie 
kwas palmitynowy), które wywołują przewlekły stan zapalny, stres oksydacyjny 
oraz insulinooporność, przyczyniając się do destrukcji kłębuszków nerkowych 
[8]. Ponadto kinaza P38 MAPK odpowiada za rozrost komórek mezangium oraz 
aptoptozę, mające miejsce np. w nefropatii cukrzycowej, ale także w glomeru-
lopatii związanej z otyłością [44]. Zastosowanie substancji z grupy chalkonów, 
które hamują proces zapalny przez inhibicję szlaku NK/MAPK, przyczynia się 
do spadku odczynu zapalnego, ilości cytokin prozapalnych i substancji proad-
chezyjnych. W efekcie dochodzi do poprawy struktury kłębuszków nerkowych 
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w przebiegu nefropatii cukrzycowej, ale także w glomerulopatii związanej z otyło-
ścią [21]. W oparciu o te informacje kaskada zapalna NK/MAPK, w szczególności 
kinaza P38, może stanowić marker procesu zapalnego w przebiegu ORG, a także 
być punktem docelowym do leczenia za pomocą chalkonów. 

Cynk (Zn) jako mikroelement znajduje się w centrach aktywnych  
enzymów, uczestniczących w wielu przemianach metabolicznych

Niedobór cynku związany jest z cukrzycą, otyłością, a także procesem sta-
rzenia się organizmu. Ponadto obniżone stężenie tego pierwiastka aktywuje stan 
zapalny mediowany przez kinazę P38 MAPK, która odrywa kluczową rolę w roz-
woju i progresji glomerulopatii związanej z otyłością. Wykazano, że suplementa-
cja cynku u myszy z ORG na drodze inhibicji kaskady procesu zapalnego zwią-
zanego z MAPK, przyczynia się do opóźnienia postępu szkliwienia kłębuszków 
nerkowych oraz spowolnienia postępu przewlekłej choroby nerek w otyłości [44]. 
W związku z wykazanym w badaniach, prewencyjnym efektem suplementacji 
cynku na postęp ORG, oznaczenie stężenia tego mikroelementu wydaje się być 
istotnym elementem diagnostyki uszkodzenia nerek u pacjentów pediatrycznych 
z otyłością.

Chemoattractant protein-1 (CP-1) jest chemokiną  
regulującą infiltrację oraz migrację monocytów

Wykazano korelację pomiędzy stężeniem tego białka a liczbą komórek tucz-
nych, odpowiadających za regulację procesów związanym z zapaleniem i stresem 
oksydacyjnym. CP-1 stanowi także swoisty marker stanu zapalnego w nerkach. 
Badania u pacjentów z cukrzycą typu II wykazały związek pomiędzy stężeniem 
tej chemokiny w moczu a spadkiem wartości GFR. Ponadto stwierdzono zwięk-
szoną infiltrację miąższu nerek przez mastocyty u pacjentów z ORG, w porówna-
niu do grupy z idiopatycznym FSGS oraz zdrowych osobników. Dodatkowo wy-
kazano korelacje pomiędzy chemoattractant protein-1 a włóknieniem kłębuszków 
nerkowych [79]. CP-1 mogłoby stanowić marker procesu zapalnego w przebiegu 
ORG także u dzieci. 

Metaloproteinazy (Matrix metalloproteinases-MMP) stanowią grupę  
23 cynko-zależnych endopeptydaz związanych z cynkiem, odpowiadających  

za rozpad i remodeling elementów macierzy zewnątrzkomórkowej, 
 m.in. takich jak kolagen, proteoglikany, fibronektyna, laminina

Promują różnicowanie komórek przez uwalniane czynników wzrostowych 
oraz uczestniczą w procesie zapalnym, a także w włóknieniu. Nieprawidłowa 
ekspresja jednej z metaloproteinaz- MMP-12 przyczynia się także do rozwoju 
tętniaków aorty brzusznej, rozedmy płuc oraz miażdżycy. Metaloproteinaza-12 
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produkowana przez makrofagi uczestniczące w procesie zapalnym toczącym się 
w miąższu nerek, prowadzi  do rozpadu m.in. kolagenu typu IV oraz fibronekty-
ny. W efekcie dochodzi do szkliwienia kłębuszków nerkowych i rozwoju FSGS 
w przebiegu ORG. Badania na myszach pozbawionych białka MMP-12 wykazały 
redukcję wykładników stresu oksydacyjnego w nerkach, w efekcie zatrzymanie 
postępu ORG [53]. 

Dodatkowo istnieją 4 tkankowe inhibitory metaloproteinaz (ang. Tissue In-
hibitor Of Metalloproteinases, TIMP). Badania na szczurach wykazały dymor-
fizm płciowy oddziaływania TIMP-1 w odniesieniu do rozwoju otyłości. Samice 
pozbawione tego białka wykazywały się znacznie wyższą masą ciała w stosunku 
do samców. Różnic tych nie obserwuje się w odniesieniu do TIMP-2, który nie-
zależnie od płci, związany jest z występowaniem otyłości. Ponadto jego ekspresja 
wzrasta w komórkach cewek nerkowych po zadziałaniu czynnika nefrotoksycz-
nego czy w wyniku stresu komórkowego. Wykazano, że ocena stężenia TIMP-2 
w moczu może stanowić marker prognostyczny ostrego uszkodzenia nerek [69]. 
Podsumowując powyższe wyniki badań MMP-12, a także TIMP-2 mogą stanowić 
wczesne markery włóknienia kłębuszków nerkowych, a także być punktem doce-
lowym w terapii ORG. 

Inne markery ostrego i przewlekłego uszkodzenia nerek,  
znajdujące zastosowanie w ocenie ORG

Lipokalina związana z żelatynazą neutrofilów (ang. Neutrophil  
Gelatinase-Associated Lipocalin, NGAL), podobnie jak inne lipokaliny  

ma zdolność do wiązania różnego typu ligandów np. sideroforów,  
dzięki czemu cząsteczka NGAL-u posiada charakterystyczną  

czerwoną barwę oraz ma właściwości bakteriostatyczne
Białko to jest stosunkowo nowym markerem ostrego uszkodzenia nerek. 

Wzrost ekspresji mRNA NGAL-u obserwuje się po niedotlenienia lub w wyniku 
nefrotoksyczności np. po zastosowaniu środków kontrastowych lub chemiotera-
peutyków i aminoglikozydów [72]. Po około 2 godzinach dochodzi do wzrostu 
stężenia tego białka w moczu, a następnie w surowicy krwi [15]. NGAL charak-
teryzuje się swoistością wobec kanalika proksymalnego, podobnie jak markery 
opisane powyżej takie jak: KIM-1, β2-mikroglobulina, megalina oraz cystatyna 
C. Białko to ulega filtracji w kłębuszku nerkowym, po czym jest reabsorbowane 
w cewce bliższej nefronu w wyniku endocytozy mediowanej przez megalinę. Nie 
wykazano podwyższonego stężenia NGAL w moczu u pacjentów pediatrycznych 
z otyłością [25]. Jednakże ocena stężenia NGAL-u po operacjach bariatrycz-
nych np. metodą wyłączenia żołądkowo-trzustkowego, pomaga wykryć wczesne 
uszkodzenie nerek, pomimo braku wystąpienia innych wskaźników uszkodzenia 
takich jak: mikroalbuminuria czy spadek filtracji kłębuszkowej [39, 48]. 
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Netryna-1 jest pochodną lamininy oraz cząsteczką przewodnictwa aksonalnego
Białko to promuje angiogenezę, uczestniczy w migracji komórek, a także 

w procesie zapalnym [76]. Po zadziałaniu czynnika nefrotoksycznego netryna-1 
przejawia się nadmierną ekspresję w komórkach kanalika bliższego, ale także 
obserwuje się spadek ilości tej substancji w śródbłonku naczyń. U niemowląt 
po operacjach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym, powikłanych 
ostrym uszkodzeniem nerek, stężenie netryny-1 w moczu, wzrastało 2 godziny po 
zabiegu, szczyt osiągając w 6 godzinie, po czym po 2 dobach spadało [61]. U pa-
cjentów pediatrycznych z otyłością także obserwuje się wzrost stężenia netryny-1, 
wyprzedzający pojawienie się klasycznych markerów ORG takich jak białkomocz 
[55].  Ponadto netryna-1 jest wydzielana do moczu zarówno w przebiegu ostrego 
jak i przewlekłego uszkodzenia nerek. Natomiast u pacjentów z cukrzycą typu II 
wzrost stężenia tego markera w moczu znacząco wyprzedza w czasie pojawienie 
się innych wykładników nefropatii takich jak mikroalbuminuria [60]. 

W oparciu o wyniki badań nad netryną, a także nad pozostałymi markerami, 
swoistymi dla kanalika proksymalnego takimi jak: KIM-1, β2mikroglobulina, cy-
statyna C, megalina oraz NGAL, wydaje się, że uszkodzenie cewek nerkowych 
u pacjentów z otyłością, może wyprzedzać zmiany zachodzące w obrębie błony 
filtracyjnej kłębuszka nerkowego oraz przebudowę mezangium, co klinicznie 
może się ujawnić jako białkomocz [55].

Markery związane z wskaźnikami metabolicznymi
Amylina (ang. Islet Amyloid Polypeptide, IAPP) podobnie jak insulina jest 

wydzielana przez komórki β wysp trzustkowych. Przez opóźnienie opróżniania 
żołądka odrywa rolę w regulacji glikemii. Ponadto przewlekła glikemia, której 
prekursorem jest insulinooporność, przyczynia się do nadmiernej ekspresji proza-
palnych cytokin oraz białek stresu oksydacyjnego, które prowadzą do uszkodze-
nia nerek [57]. Występowanie insulinooporności u pacjentów z otyłością podnosi 
ryzyko uszkodzenia nerek. W badaniach, w których porównywano grupę 20 pa-
cjentów z otyłością I stopnia z dwudziestoma skrajnie otyłymi chorymi, wykaza-
no istotną korelację pomiędzy występowaniem ORG a insulinoopornością oraz 
stężeniem amyliny [54]. Ocena insulinooporności i stężenia amyliny może sta-
nowić wskaźnik przyszłej lub już rozwijającego się glomerulopatii u pacjentów 
z otyłością.

PODSUMOWANIE

Obecnie obserwuje się znaczący wzrost liczby pacjentów z otyłością zarówno 
w populacji dorosłych, jak i pediatrycznej. Ponadto, otyłość jest niezależnym czyn-
nikiem ryzyka wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek. Z tego względu poszu-
kuje się nieinwazyjnych metod diagnostyki glomerulopatii związanej z otyłością.
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W praktyce klinicznej zastosowanie w ocenie uszkodzenia nerek w przebiegu 
otyłości znajdują takie markery jak: proteinuria, mikroalbuminuria oraz kreatyni-
na, cystatyna C, i wyliczony w oparciu o ich stężenia GFR. Są one późnymi oraz 
nieswoistymi markerami ORG, zwłaszcza w populacji pediatrycznej, świadczą-
cymi o dokonanym uszkodzeniu kłębuszków nerkowych i nefronów, z tego po-
wodu poszukuje się wczesnych wykładników ORG, wyprzedzających pojawienie 
się powyższych nieprawidłowości, a zastosowanie w praktyce klinicznej nowych 
markerów ostrego uszkodzenia nerek, proponowanych przez PSTC takich jak KIM-
1, β2mikroglobulina a także klusteryna, przyczyniłoby się do ograniczenia koniecz-
ności zastosowania inwazyjnej diagnostyki ORG jaką jest biopsja gruboigłowa. 

Opisane w pracy, nowo odkryte, wczesne markery ORG wymagają przepro-
wadzenia dalszych badań eksperymentalnych, a następnie klinicznych na dużej, 
randomizowanej grupie pacjentów, w tym dzieci, celem potwierdzenia powyższych 
wyników i możliwości zastosowania ich w praktyce lekarskiej. Wykrycie grupy pa-
cjentów, u których stwierdzono by podwyższone stężenie tych substancji, pomimo 
braku m.in. mikroalbuminurii, hiperfiltracji przyczyniłoby się do wcześniejszego 
objęcia intensywniejszym nadzorem wybranych przypadków oraz ewentualnym za-
stosowaniem leczenia, dzięki czemu udałoby się uniknąć nieodwracalnego uszko-
dzenia nerek, przyczyniającego się do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek.
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