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Bia³ka w moczu powi¹zane z rozwojem
przewlek³ej niewydolnoci nerek
Mimo dewastacyjnego przebiegu i wysokiej czêstoci wystêpowania przewlek³ej niewydolnoci nerek (Chronic Kidney Disease - CKD), wspó³czesna
diagnostyka laboratoryjna nie dysponuje odpowiednio czu³ymi i specyficznymi
parametrami laboratoryjnymi do wykrywania wczesnych oraz identyfikacji kolejnych etapów tej choroby. Lawinowo rozwijaj¹ce siê w ostatnich latach badania naukowe z zakresu biologii molekularnej, genetyki i proteomiki, u³atwi³y
wyjanienie procesów patologicznych zwi¹zanych z rozwojem uszkodzenia nerek w przebiegu CKD, zaprezentowa³y wiele parametrów przyczynowo po³¹czonych z patomechanizmem progresywnych zmian w nerkach oraz wy³oni³y nowe
markery do oceny nieuchwytnego dotychczas okresu od pocz¹tku choroby do
ujawnienia siê jej efektów klinicznych. W pracy przedstawiono nowych kandydatów na wczesne i czu³e dla rozpoznawania kolejnych etapów rozwoju CKD
markery biochemiczne oznaczane w moczu oraz powi¹zano ich obecnoæ w
tym materiale klinicznym z procesami zapalenia (cytokiny, bia³ka uk³adu komplementu, KIM-1, NGAL, AngII) i w³óknienia nerek (enzymy proteolityczne i ich
inhibitory: metaloproteinazy, plazmina, tkankowe inhibitory metaloproteinaz, PAI1, tkankowa transglutaminaza, Ang II, chemokiny i ich receptory: TGF-ß, HGF,
endotelina-1).
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 145-150)
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Urinary proteins related to the development of chronic
kidney disease
At present, the medical laboratories seem to lack sufficiently sensitive and
specific markers which would allow detection of CKD (Chronic Kidney Disease
- CKD) in its early and following stages. The recent rapid advances of research
into the physiology and biochemistry of the kidney, using new molecular biology, genomic and proteomic approaches, our understanding of the pathological processes related to the development of kidney injury has improved. A number
of new laboratory markers causally related to the pathogenesis of progressive
renal changes have been identified while some candidate markers require evaluation for their actual suitability to detect CKD in the period from its onset to the
appearance of first clinical symptoms. The aim of this article is to review the
new candidates for sensitive and specific urinary markers whose penetration
into the kidney or local synthesis may reflect the extent and severity of renal
injury in the course of CKD, causally related to inflammation (cytokins, complement, KIM-1, NGAL, Ang II) and kidney fibrosis (proteolytic enzymes and their
inhibitors: plasmin,matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix
metalloproteinases, PAI-1, tissue transglutaminase, Ang II, chemokines and their
receptors: TGF-ß, HGF, endotelina-1).
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 145-150)

Istot¹ problemów klinicznych i finansowych zwi¹zanych z opiek¹ nad chorymi z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (Chronic
Kidney Disease  CKD) jest postêpuj¹ca i
nieodwracalna utrata funkcji tego narz¹du.
Wzrastaj¹c¹ czêstoæ wystêpowania CKD
na ca³ym wiecie, zarówno u doros³ych jak
i u dzieci, okrela siê w granicach epidemii. W ci¹gu nastêpnych 10 lat spodziewane jest podwojenie iloci przypadków ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (End-Stage Renal Disease  ESRD) oraz wiêcej ni¿
50-krotny wzrost czêstoci wczeniejszych
etapów rozwoju tej choroby [14,15,23,38,
39,55].

W dotychczasowej praktyce klinicznej
tylko niewielka iloæ markerów laboratoryjnych znalaz³a zastosowanie dla monitorowania przebiegu CKD, a ich wartoæ diagnostyczna jest zbyt niska dla ujawnienia wczesnych etapów uszkodzenia nerek. Liczne
wspó³czesne badania eksperymentalne skupiaj¹ siê na poszukiwaniu nowych markerów CKD nie tylko w surowicy, ale tak¿e w
moczu  materiale biologicznym bezporednio powi¹zanym z lokalnymi zmianami w
nerce, chocia¿ w praktyce klinicznej stosowanym rzadziej ni¿ surowica. Badanie moczu jest tradycyjnym nieinwazyjnym sposobem diagnozowania, charakteryzowania
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przebiegu i prognozowania wielu chorób
nerek. Zadania stawiane parametrom oznaczanym w tym materiale klinicznym dotycz¹
identyfikacji wczesnych etapów uszkodzenia nerek, wyprzedzaj¹cej istotn¹ utratê
funkcji nerek (tj. przed spadkiem GFR <60
ml/min/1,73m2), informacji o rozpoczêciu i
kolejnych etapach pogarszania funkcji nerek oraz o prognozowaniu rozwoju choroby
nerek.
Celem pracy jest prezentacja nowych
kandydatów na markery laboratoryjne oznaczane w moczu, specyficznie powi¹zane ze
zmianami patologicznymi w k³êbuszku oraz
procesami zapalenia i w³óknienia mi¹¿szu
nerek, wiadcz¹ce o lokalizacji, rozleg³oci
i intensywnoci uszkodzenia narz¹du w kolejnych etapach rozwoju CKD .
Patomechanizm powstawania
i rozwoju CKD
Zespó³ autorytetów klinicznych w zakresie nefrologii (The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initative  NFK-K/DOQI) opracowa³ definicjê oraz
wytyczy³ liniê postêpowania diagnostycznego dla oceny kolejnych stopni progresji CKD,
w oparciu o nastêpuj¹ce dwa kryteria
[39,45,49,61]:
1. uszkodzenie nerek trwaj¹ce >3 miesiêcy, udokumentowane zmianami strukturalnymi i/lub funkcjonalnymi, z lub bez spadku filtracji k³êbuszkowej (GFR  glomerular
filtration rate), manifestuj¹cego siê albo
obecnoci¹ zmian morfologicznych albo
odchyleniem od normy wartoci parametrów
laboratoryjnych ocenianych we krwi lub w
moczu,
2. spadek GFR<60 ml/min/1,73m 2 ,
utrzymuj¹cy siê > 3 miesiêcy z lub bez odchyleñ od normy parametrów wiadcz¹cych
o uszkodzeniu nerek.
Podstaw¹ do wydzielenia 5 kolejnych
etapów CKD jest ocena GFR [39,49,61]:
Etap I.
Uszkodzenie nerek z prawid³owym i podwy¿szonym GFR > 90 ml/min/1,73 m2.
Etap II.
Uszkodzenie nerek z ³agodnym spadkiem GFR (60-89 ml/min/1,73 m2).
Etap III.
Uszkodzenie nerek z umiarkowanym
spadkiem GFR (30-59 ml/min/1,73 m2).
Etap IV.
Uszkodzenie nerek z ostrym spadkiem
GFR (15-29 ml/min/1,73 m2).
Etap V.
Przewlek³a niewydolnoæ nerek, wymagaj¹ca leczenia nerkowo-zastêpczego (GFR
<15 ml/min/1,73 m2).
Bior¹c pod uwagê, ¿e spadek GFR<60
ml/min/1,73 m2 odpowiada utracie ponad
50% czynnego mi¹¿szu nerek, prawid³owa
a nawet zwiêkszona wartoæ GFR u pacjentów z I i II etapem rozwoju CKD uzasadnia
powszechne zainteresowanie klinicystów
poszukiwaniem czulszych od rutynowo sto-
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sowanych wskaników.
Przebieg CKD charakteryzuje stopniowa skleryzacja k³êbuszków oraz w³óknienie cewkowo-ródmi¹¿szowe i szkliwienie
naczyñ wewn¹trznerkowych. Mimo, ¿e utrata funkcji nerek jest istotnie zwi¹zana z
ostroci¹ zapalenia i w³óknienia ródmi¹¿szu, pierwotne ród³o znajduje w chorobach
k³êbuszków, w ró¿ny sposób zmieniaj¹cych
rodowisko komórek kanalika, w³¹czaj¹c
rozwój proteinurii. Zaburzona funkcja nerek
w przebiegu CKD lepiej koreluje z zakresem
uszkodzenia kanalikowo-mi¹¿szowego ni¿
z histologicznymi parametrami uszkodzenia
k³êbuszka [6,9,23,33,38,46-48,61,64].
G³ównymi mediatorami, odpowiedzialnymi za pocz¹tkowe uszkodzenie nerek i
przebieg CKD s¹:
 Zmiany hemodynamiczne
w k³êbuszku
Wed³ug popularnej teorii Brenner, nieodwracalna utrata i zmniejszenie iloci czynnych nefronów w nerce, s¹ bezporednim
powodem dalszych, d³ugotrwa³ych i uszkadzaj¹cych konsekwencji. Jest to wynik
zmian adaptacyjnych w pozosta³ych nefronach, wywo³uj¹cych seriê niekorzystnych
nastêpstw, powi¹zanych ze wzrostem cinienia hydraulicznego w kapilarach wewn¹trzk³êbuszkowych, wzrostem filtracji w
przeliczeniu na nefron (wzbudzaj¹cej uszkadzaj¹c¹ hiperfiltracjê), zwiêkszeniem rednicy porów w kapilarach, zaburzeniem funkcji selektywnoci wielkoci w barierze k³êbuszkowej oraz wzrostem ultrafiltracji bia³ek osocza do wiat³a kanalika proksymalnego [15,24,28,39]. G³ównym peptydem
wewn¹trznerkowym, kluczowym dla wzrostu cinienia w kapilarach wewn¹trzk³êbuszkowych, przynajmniej czêciowo odpowiedzialnym za poszerzanie rednicy porów
perforuj¹cych barierê kapilarn¹ k³êbuszków,
zaburzenie funkcji selektywnoci rozmiaru
tej bariery i ultrafiltracjê bia³ek, jest Angiotensyna II (AngII). Efekt ten jest poredniczony przez receptory AT-1 i AT-2. Ang II
zwykle produkowana w ³o¿ysku naczyniowym, mo¿e tak¿e byæ efektem lokalnej,
wewn¹trznerkowej produkcji z dostarczanego do nerki lub produkowanego w komórkach kanalika proksymalnego angiotensynogenu. Przypuszcza siê, ¿e ilociowy
udzia³ lokalnie tworzonej Ang II w tkankach
i p³ynie pozakomórkowym nerki mo¿e byæ
du¿o wiêkszy ni¿ wynika³oby to proporcjonalnie ze stê¿enia tego parametru we krwi
obwodowej. Wewn¹trz nerki udowodniono
obecnoæ wszystkich sk³adników potrzebnych do wytwarzania AngII, tj. reniny wydzielanej przez komórki aparatu przyk³êbuszkowego oraz konwertazy angiotensyny,
obficie wystêpuj¹cej w kanalikach proksymalnych, dystalnych i przewodach zbiorczych w nefronie [35,48,50,60].
 Niedotlenienie przestrzeni
kanalikowo-mi¹¿szowej
W eksperymentalnym modelu niedoczynnoci nerek wykazano 30-krotny wzrost
zu¿ycia tlenu w komórkach kanalików proksymalnych. Przyczynami niedotlenienia
przestrzeni kanalikowo-mi¹¿szowej w przebiegu CKD mo¿e byæ [39,44,55,61]:
 nadcinienie w kapilarach k³êbusz-

ka, wywo³ane uszkodzeniem strukturalnym
têtniczek (w cukrzycy, nadcinieniu têtniczym) lub uszkodzeniem bariery przepuszczalnoci w k³êbuszku,
 zwê¿enie naczyñ wewn¹trznerkowych , w wyniku lokalnego wzrostu stê¿enia angiotensyny II, endoteliny-1, lokalnej
utraty NO,
 w³óknienie przestrzeni ródmi¹¿szowej w zaawansowanym stanie uszkodzenia
nerek, zaburzaj¹ce dyfuzjê tlenu i jego dostarczanie do kanalików i komórek ródmi¹¿szu, zaostrzaj¹ce w³óknienie nerek
przez tworzenie b³êdnego ko³a przewlek³ej
hipoksji.
Czynniki zagro¿enia i rozwoju CKD
zwi¹zane ze stale postêpuj¹cym
pogarszaniem siê funkcji nerek
obejmuj¹ [3,15,37,55,61]:
Cukrzycê  najbardziej powszechn¹
przyczynê ESRD
Nadcinienie têtnicze  druga, co do
czêstoci przyczyna ESRD. Obwodowe
nadcinienie mo¿e przyspieszaæ spadek
funkcji nerek, wzmagaj¹c cinienie w kapilarach k³êbuszka (hiperfiltracjê) i konsekwentnie ultrafiltracjê bia³ek osocza, szczególnie przy wspó³istniej¹cej dysfunkcji nab³onka. Wzrost cinienia krwi jest wa¿nym
czynnikiem modyfikuj¹cym wp³yw innych
czynników ryzyka CKD, niezale¿nie od pierwotnej przyczyny uszkodzenia nerek.
Choroby sercowo-naczyniowe  silnie
powi¹zane z rozwojem CKD. Czêstoæ wystêpowania CKD w chorobach sercowo-naczyniowych waha siê od 10% do ponad
60%. Choroby naczyniowo-sercowe s¹ nie
tylko czynnikami ryzyka powstawania i progresji CKD, ale tak¿e odwrotnie, CKD stanowi¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn miertelnoci i zachorowalnoci w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych. Zgodnie z przyjêtymi kryteriami NFK-K/DOQI, w 3 etapie
rozwoju CKD istotnie (o 43-100%) wzrasta
zagro¿enie chorobami sercowo-naczyniowymi w porównaniu z pacjentami z lepsz¹ funkcj¹ nerek.
Ostatnie dowody epidemiologiczne sugeruj¹ statystyczne i niezale¿ne powi¹zanie miêdzy poziomem kwasu moczowego
w surowicy i progresj¹ choroby nerek. Badania eksperymentalne wskazuj¹ na poprzednio nieznane mechanizmy wewn¹trznerkowej aktywacji uk³adu renina-angiotensyna oraz uk³adu cyklooksygenazy-2 wywo³ane hiperurikemi¹ w rozwoju CKD [34].
Wród innych czynników ryzyka CKD
wymienia siê: wzrost iloci bia³ka w diecie,
hiperlipidemiê, palenie tytoniu, oty³oæ, anemiê [23,55,61].
Do czynników zagro¿enia zwiêkszaj¹cych podatnoæ na zagro¿enie CKD nale¿¹: predyspozycje genetyczne lub rodzinne,
czynniki rasowe (wiêksza czêstoæ CKD
wród Afrykanów), niski ciê¿ar urodzeniowy i niedo¿ywienie noworodków, p³eæ mêska, starszy wiek [45,49,61].
Proteinuria jako marker
laboratoryjny i czynnik ryzyka
rozwoju CKD
W ostatnich latach zmieni³a siê opinia
nefrologów, dotycz¹ca roli diagnostycznej
proteinurii. Obecnie proteinuria jest pojmo-
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wana nie tylko jako uznany i praktycznie stosowany marker ostroci uszkodzenia k³êbuszka, ale tak¿e jako niezale¿ny czynnik
ryzyka, aktywnie powi¹zany z patogenez¹
progresywnego w³óknienia kanalikowomi¹¿szowego oraz jako silny wskanik
predykcyjny przebiegu nefropatii i powstawania ESRD.
Przewlek³ym chorobom nerek ze wzmo¿on¹ przepuszczalnoci¹ k³êbuszków dla
bia³ek osocza towarzyszy rozwój procesów
zapalenia i w³óknienia kanalikowo-ródmi¹¿szowego. Komórki kanalika nerkowego
eksponowane na wzrost iloci filtrowanych
bia³ek osocza ulegaj¹ toksycznemu uszkodzeniu. Chorzy z wysokim stopniem proteinurii w wyniku przewlek³ej choroby k³êbuszków s¹ bardziej nara¿eni na rozwój przewlek³ego uszkodzenia mi¹¿szu nerek ni¿
porównywalna grupa z niskim wydalaniem
bia³ka lub bez proteinurii. Proteinuria jest
objawem utrwalonego uszkodzenia nerek,
istotnie powi¹zanym ze spadkiem GFR.
Wiele badañ klinicznych i eksperymentalnych wykaza³o istotn¹ korelacjê miêdzy
stopniem proteinurii, progresj¹ uszkodzenia
nerek i wzrostem patologii morfologicznej w
nerce [2,5,16,21,29,46,47,48,58].
Wp³yw stê¿enia i kompozycji
indywidualnych bia³ek filtrowanych
do moczu pierwotnego na progresjê
uszkodzenia nerek w przebiegu CKD
Wzrost wydalania bia³ka ca³kowitego w
moczu jest konsekwencj¹ dwóch mechanizmów : nieprawid³owego przezk³êbkowego
pasa¿u bia³ek i ich zaburzonej reabsorpcji
przez komórki nab³onka kanalika proksymalnego. Obydwa te procesy wp³ywaj¹ na jakociowy i ilociowy sk³ad bia³ek w moczu
[5,16,49,58].
Ka¿dego dnia w nerce powstaje oko³o
180 litrów moczu pierwotnego. Przeprowadzona w ostatnich latach identyfikacja bia³ek strukturalnych, tworz¹cych wysoko-zorganizowan¹, z³o¿on¹ z 4 kolejnych warstw
(glikokaliksu, nab³onka, b³ony podstawnej,
b³ony szczelinowatej) barierê miêdzy krwi¹
a moczem, u³atwia zrozumienie mechanizmów molekularnych i zmian ultrastrukturalnych w nerce w rozwoju proteinurii. Za
najistotniejsz¹ czêæ b³ony filtracyjnej, o
nadrzêdnej decyduj¹cej roli w utrzymywaniu bia³ek osocza w kr¹¿eniu i przebiegu ich
filtracji do moczu pierwotnego, uwa¿ana jest
b³ona szczelinowata, utworzona przez podocyty k³êbuszka, rozpiêta miêdzy wyrostkami stopowatymi tych komórek. Bia³ka osocza przenikaj¹ce przez k³êbuszek s¹ wychwytywane przez komórki kanalika proksymalnego na drodze endocytozy, z udzia³em wysokocz¹steczkowych multiligandowych receptorów  megaliny i kubuliny, z
prawie ca³kowitym wykluczeniem obecnoci w moczu ostatecznym albuminy i wiêkszoci innych bia³ek osocza [2,5,24].
Nieprawid³owo filtrowane do moczu pierwotnego bia³ka wywieraj¹ wewnêtrzn¹ toksycznoæ, poprzez ich zwiêkszon¹ reabsorpcjê przez komórki kanalika proksymalnego i aktywacjê procesów zapalenia i w³óknienia ródmi¹¿szowego. Liczne badania
eksperymentalne na modelach zwierzêcych
oraz badania kliniczne [2,16,21,58] udowodni³y cis³y przyczynowy zwi¹zek miêdzy:
 nieprawid³ow¹ przepuszczalnoci¹

bariery kapilarnej k³êbuszków dla filtrowanych bia³ek,
 ich akumulacj¹ w cytoplazmie komórek kanalika proksymalnego,
 reakcjami zapalnymi w ródmi¹¿szu
i w³óknieniem kanalikowo-mi¹¿szowym.
Mimo, ¿e wiele dowodów potwierdza
uszkadzaj¹cy wp³yw bia³ek osocza lub
zwi¹zków powi¹zanych z tymi bia³kami na
komórki kanalika proksymalnego, dotychczas nie wiadomo, czy dla progresji zmian
w przebiegu CKD maj¹ znaczenie wybiórcze, charakterystyczne w³aciwoci indywidualnych bia³ek wykrywanych w moczu. W
sk³adzie filtrowanych do moczu pierwotnego bia³ek mo¿e wystêpowaæ albumina (m.
cz¹st. 65kD) oraz inne bia³ka osocza, o wiêkszej od albuminy masie cz¹steczkowej, jak
immunoglobuliny (IgG - m. cz¹st. 150 kD,
IgM m. cz¹st. 900 kD, alfa-2-makroglobulina m. cz¹st. 720 kD). Pojawienie siê w moczu bia³ek wiêkszych od albuminy dowodzi
progresji z funkcjonalnej i potencjalnie odwracanej nieprawid³owoci do utrwalonych
zmian strukturalnych w nerkach. Lokalne,
toksyczne dla mi¹¿szu nerek efekty bia³ek
filtrowanych do moczu, mog¹ wynikaæ tak¿e z ich specyficznych funkcji biologicznych,
jak n.p. czynników wzrostu, sk³adników uk³adu komplementu, bia³ek przenosz¹cych ¿elazo [2,4,6,29,31,46,47].
Z dotychczasowych doniesieñ literaturowych wynika, ¿e przede wszystkim proteinuria nieselektywna jest wczesnym toksycznym czynnikiem dla nerek. Wykazano tak¿e szczególnie uszkadzaj¹cy efekt mieszaniny bia³ek zawartych we frakcji o masach
cz¹steczkowych 40-100 kDa. Mimo, ¿e
g³ównymi sk³adnikami tej frakcji s¹ albumina (m. cz¹st. 65 kD) i transferyna (m. cz¹st.
77kD), wyizolowane i oczyszczone bia³ka nie
wywo³a³y spodziewanych nastêpstw. Byæ
mo¿e zjawisko to jest wynikiem kombinacji
ró¿nych bia³ek lub transportowanych przez
nie substancji, jak kwasy t³uszczowe, hormony, leki i inne komponenty [2,16, 21,
49,58].
Parametry biochemiczne oznaczane
w moczu zwi¹zane z rozwojem stanu
zapalnego w nerce w przebiegu CKD
Uszkodzenie komórek kanalika proksymalnego i zapalenie ródmi¹¿szu uwa¿a siê
za wczeniejszy objaw, poprzedzaj¹cy rozwój odk³adania macierzy pozakomórkowej i
w³óknienia ródmi¹¿szu. G³ówn¹ rolê w rozwoju zapalenia mi¹¿szu nerek pe³ni¹ mediatory zapalenia  cytokiny, chemokiny,
sk³adniki uk³adu komplementu. Wykazano
kilka mo¿liwych róde³ wzrostu ich stê¿enia w nerce w przebiegu CKD [6,9,12,
18,19,42,43,49,59,63]:
 wzrost syntezy lub filtracji przez
uszkodzony k³êbuszek,
 wzrost ekspresji genów nerkowych
koduj¹cych cytokiny (MCP-1  Monocyte
Chemoattractant Protein-1, RANTES  Regulated upon Registration Normal T-cell
Expressed and Secreted, fraktalkina) oraz
wzmo¿on¹ syntezê w tkance nerkowej odpowiadaj¹cych im peptydów, wykazuj¹cych
w³aciwoci chemotaktyczne i aktywuj¹ce
dla monocytów i/lub makrofagów,
 dostarczanie cytokin do nerki przez
nap³ywaj¹ce makrofagi.
Eksperymenty in vitro, na modelach
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zwierzêcych oraz badania kliniczne pacjentów z nefropatiami zgodnie potwierdzi³y hipotezê, ¿e progresywne uszkodzenie nerek indukowane proteinuri¹ jest konsekwencj¹ prze³adowania bia³kiem systemu lizosomalnego w komórkach kanalika proksymalnego. Niejasne s¹ jednak mechanizmy molekularne, wywo³uj¹ce wzrost ekspresji genowej chemokin w komórkach nab³onka
kanalika proksymalnego w wyniku tego zjawiska. Centralnym punktem, powi¹zanym
ze wzrostem syntezy cytokin wywo³uj¹cych
zapalenie w nerce jest aktywacja j¹drowego czynnika transkrypcyjnego NF-kB ( nuclear factor kB). NF-kB wystêpuje w cytoplazmie wiêkszoci komórek w nieaktywnej
formie, przy³¹czony do bia³ka inhibitorowego IkB, chroni¹cego go przed wnikniêciem
do j¹dra komórki. Pod wp³ywem ró¿nych
bodców (w tym tak¿e prze³adowania komórki wch³oniêtymi bia³kami osocza), kompleks z IkB ulega proteolizie, uwalniaj¹c NFkB i umo¿liwiaj¹c jego wnikniêcie do j¹dra,
przy³¹czenie siê do specyficznej sekwencji
genów i aktywacjê genów koduj¹cych ró¿ne chemokiny i inne bia³ka. Dowiadczalna
ekspozycja komórek nab³onka kanalika na
zwiêkszon¹ iloæ bia³ka indukuje kinazê bia³kow¹ C oraz tworzenie wolnych rodników
tlenowych, odpowiedzialych za aktywacjê
NF-kB i konskwetnie indukcjê sygna³ów
zapalnych zale¿nych od NF-kB. Uogólniona aktywacja genów ró¿nych cytokin zale¿y od czasu trwania i stê¿enia bia³ka w dawce obci¹¿aj¹cej i wskazuje prawdopodobnie na wspólny mechanizm ich ekspresji w
komórkach kanalika. Efektem dzia³ania tych
genów s¹ natomiast ró¿ne produkty bia³kowe, które w ró¿ny sposób mog¹ decydowaæ o rekrutacji komórek zapalnych do
mi¹¿szu nerek [2,9,12,18,36,42,58,63].
Jednym z g³ównych mediatorów progresywnego uszkodzenia kanalików i mi¹¿szu
jest wewn¹trznerkowa aktywacja bia³ek
uk³adu komplementu. Wykazano 2 podstawowe ród³a pochodzenia bia³ek uk³adu
komplementu w nerce [1,7,31,43]:
1. Filtracja bia³ek uk³adu komplementu
do moczu  bia³ka uk³adu komplementu,
charakteryzuj¹ce siê du¿¹ wielkoci¹ cz¹steczki (podstawowy sk³adnik C3  m.
cz¹st. oko³o 200 kD) nie mog¹ byæ swobodnie filtrowane do przestrzeni Bowmana i
wiat³a kanalika i nie s¹ obecne w moczu
osób zdrowych oraz pacjentów z niewielkimi uszkodzeniami nerek. Wzrost ultrafiltracji tych bia³ek razem z innymi bia³kami osocza z jednej strony przyczynia siê do uszkodzenia kanalikowo-mi¹¿szowego, niezale¿ne od biologicznej funkcji, z drugiej strony
sk³adniki komplementu filtrowane w poprzek
bariery k³êbuszkowej tworz¹ depozyty
wzd³u¿ luminalnej strony oraz wewn¹trz
komórek kanalika proksymalnego. wiadcz¹ o tym histologiczne wybarwienia tych
bia³ek, zarówno u ludzi jak i na zwierzêcych modelach eksperymentalnych z przewlek³ymi chorobami nerek z proteinuri¹.
2. Wewn¹trznerkowa lokalna synteza
bia³ek uk³adu komplementu  badania eksperymentalne wykaza³y zdolnoæ ludzkich
hodowlanych komórek nab³onka kanalika
proksymalnego do wzrostu regulacji
C3mRNA oraz do wzmo¿onej syntezy bia³ek komplementu w odpowiedzi na ekspozycjê na pe³n¹ surowicê oraz na transferynê.
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Zarówno nadmiar ultrafiltrowanych jak
lokalnie syntetyzowanych w komórkach kanalika proksymalnego bia³ek uk³adu komplementu mo¿e mieæ znaczenie w powstawaniu i rozwoju stanu zapalnego oraz w
procesie uszkodzenia kanalikowo-mi¹¿szowego w przebiegu CKD. Dowiadczalne
modele nefropatii wykaza³y, ¿e cytotoksyczne, prozapalne i profibrogenne efekty bia³ek uk³adu komplementu w przewlek³ych
uszkodzeniach kanalików i mi¹¿szu nerek
s¹ poprzedzone ich wewn¹trznerkow¹ aktywacj¹. W miejscu uszkodzenia sk³adnik
C3 ulega rozk³adowi i nastêpuj¹cym po
sobie zmianom konformacyjnym, prowadz¹cym do tworzenia kompleksu C5b789 (C5b9 lub membrane attach complex -MAC),
g³ównego mediatora przewlek³ego uszkodzenia mi¹¿szu i progresywnego uszkodzenia funkcji nerek. Kompleks ten o zdolnoci
do uszkadzania b³ony komórkowej wp³ywa
na tworzenie wolnych rodników tlenowych,
a dziêki w³aciwociom chemotaktycznym
ci¹ga komórki zapalne do ródmi¹¿szu.
Dowody in vitro wykazuj¹ predyspozycje
komórek kanalika proksymalnego do aktywacji komplementu oraz do tworzenia kompleksu C5b-9 na szczytowej powierzchni
komórek kanalika.
Przyspieszona aktywacja C3 w kanalikach proksymalnych w chorobach z proteinuri¹ oraz w niedoczynnoci nerek mo¿e
byæ wynikiem zwiêkszonego wewn¹trzkanalikowego katabolizmu bia³ek, z towarzysz¹cym wzrostem syntezy amoniaku  aktywatora alternatywnej cie¿ki komplementu
[31,43].
KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) jest
typem 1 glikoproteiny transb³onowej, zawieraj¹cej charakterystyczn¹ ektodomenê, bia³kiem niewykrywalnym w zdrowej nerce, ulegaj¹cym istotnej indukcji, g³ównie w obszarach zapalenia przestrzeni kanalikowomi¹¿szowej. Przypuszcza siê, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ indukcji KIM-1 jest wzrost
stê¿enia bia³ka ca³kowitego w ultrafiltracie
k³êbuszkowym oraz obecnoæ wa³eczków
bia³kowych, sprzyjaj¹ce niedro¿noci kanalików, stresowi mechanicznemu oraz wzrostowi cinienia w k³êbuszku. Niejasna jest
rola biologiczna tego bia³ka. Z jednej strony
wzrost stê¿enia KIM-1 w nerce mo¿e byæ
konsekwencj¹ uszkodzenia kanalikowomi¹¿szowego, z drugiej natomiast bia³ko to
dziêki interakcji z innymi bia³kami, mo¿e
aktywnie wp³ywaæ na przebieg uszkodzenia,
tworz¹c warstwê zabezpieczaj¹c¹ na powierzchni komórek kanalika proksymalnego, ochraniaj¹c go przed tworzeniem wa³eczków. Nasuwa siê wymagaj¹ce wyjanienia przypuszczenie, ¿e wzrost indukcji KIM1 w nerce po niedotlenieniu, toksycznym
uszkodzeniu oraz w ostrej proteinurii jest
etapem porednim, wyprzedzaj¹cym dalsz¹
seriê niekorzystnych nastêpstw, wywo³anych ekspozycj¹ na toksyczny dla kanalików bogatobia³kowy filtrat k³êbuszkowy [56].
NGAL (neutrophil- gelatinase associated lipocalin)  pierwotnie zidentyfikowany
jako 25 kD bia³ko kowalentnie przy³¹czone
do ¿elatynazy ludzkich neutrofilów, ulega
ekspresji na bardzo niskim poziomie w wielu ludzkich tkankach, w³¹czaj¹c nerkê, tchawicê, p³uca, ¿o³¹dek, jelito. Jest natomiast
jednym z maksymalnie indukowanych genów w nerce po jej niedotlenieniu. Znacze-
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nie biologiczne NGAL w nerce nie jest jasne. Do¿ylne podany myszom ulega szybkiemu wychwytowi w komórkach kanalika
proksymalnego, obni¿a liczbê komórek apototycznych w kanaliku oraz wzmaga proliferacjê komórek w kanaliku proksymalnym po
ich uszkodzeniu niedotlenieniem. Wykrycie NGAL w proliferuj¹cych komórkach nab³onka sugeruje, ¿e bia³ko to mo¿e ulegaæ
wzmo¿onej ekspresji w uszkodzonych kanalikach. Istnieje te¿ hipoteza, ¿e NGAL jest
bia³kiem transportuj¹cym lub rezerwuarem
dla ¿elaza uwolnionego z komórek kanalika
[8,40,41].
Uznanym mediatorem odpowiedzi zapalnej w nerce jest AngII, której wewn¹trznerkowa produkcja wp³ywa na [50,51,60]:
 aktywacjê NF-k-B.
 ekspresjê genów i produkcjê wielu
mediatorów prozapalnych uzale¿nionych od
NF- k B  w³¹czaj¹c cytokiny (IL-6, TNF alfa)
i chemokiny (MCP-1, RANTES)  w przebiegu uszkodzenia nerek udowodniono wzajemny zwi¹zek miêdzy stê¿eniem Ang II i
TNF-alfa oraz wp³yw Ang II na lokaln¹ ekspresjê MCP-1.
 ci¹ganie monocytów/makrofagów
do lokalnych miejsc uszkodzenia strukturalnego w nerce  wykazano rekrutacjê tych
komórek do k³êbuszka, zale¿n¹ od ekspresji MCP-1 stymulowanej przez AngII.
Parametry biochemiczne onzaczane
w moczu zwi¹zane z w³óknieniem
nerek w przebieguCKD
Mimo, ¿e w³óknienie jest czêci¹ prawid³owej odpowiedzi na uszkodzenie wielu
tkanek, obfita produkcja i akumulacja macierzy pozakomórkowej w nerce w przebiegu CKD oznacza przekszta³cenie jej prawid³owej architektury, utratê komórek lokalnych oraz zast¹pienie ich nieprawid³owym
sk³adem macierzy pozakomórkowej (extracellular matrix  ECM), ze wzmo¿onym nagromadzeniem typowych dla organizmu
sk³adników, jak fibronektyna, laminina, proteoglikany, tenascina i typ IV kolagenu. Proces ten jest konsekwencj¹ sygna³ów przekazywanych z komórek nab³onka lub ródb³onka kanalika nerkowego, oraz koncentracji w mi¹¿szu nerek komórek zapalnych
lub biologicznie aktywnych czynników uwalnianych przez filtr k³êbuszkowy [9,23,
24,37,38].
Zidentyfikowano 3 rodzaje komórek odpowiedzialnych za proces w³óknienia w nerce [45,49,52]:
1. lokalne fibroblasty  w odpowiedzi
na uszkodzenie ró¿nicuj¹ siê z lokalnych
komórek prekursorowych do myofibroblastów. S¹ pierwotnym ród³em i stanowi¹ pulê
oko³o 50% wszystkich komórek syntetyzuj¹cych kolagen w przebiegu w³óknienia nerek. Wykazuj¹ zdolnoæ syntezy i wydzielania kolagenu i fibronektyny.
2. fibroblasty EMT - pochodz¹ z transformacji komórek ródb³onka i nab³onka
kanalika nerkowego na fenotyp mi¹¿szowy
(EMT  epithelial-mesenchymal transition).
Wysoka plastycznoæ tych komórek wywo³uje przyspieszenie procesu w³óknienia i
odpowiada za obecnoæ 35% komórek wytwarzaj¹cych kolagen w nerce. Na proces
powstawania komórek EMT wp³ywa wzrost
iloci reabsorbowanych bia³ek w komórkach
kanalika proksymalnego.

3. fibrocyty  fibroblasty pochodz¹ce ze
szpiku kostnego, tworz¹ 14-15% populacjê
myofibroblastów odpowiedzialnych za w³óknieniu nerek. Za regulacjê infiltracji fibrocytów do mi¹¿szu nerek odpowiedzialna jest
chemokina SLC/CCL21 (secondary lymphoid tissue) i jej receptor CCR7.
Oczywistym wskanikiem akumulacji
ECM jest równowaga miêdzy syntez¹ i degradacj¹ jej sk³adników. Tempo i zakres
niekorzystnych zmian zachodz¹cych w nerce zale¿y od szybkoci i wielkoci produkcji (z udzia³em czynników transkrypcyjnych
i procesów translacji) lub rozk³adu jej sk³adników (z udzia³em proteaz i ich inhibitorów)
oraz od czynników wp³ywaj¹cych na podatnoæ bia³ek ECM na ich degradacjê (glikozylacja, stabilnoæ bia³ek inkorporowanych
do macierzy) [21,47,48]. Ekspozycja komórek hodowlanych na bia³ka surowicy
wykaza³a wzrost produkcji pozakomórkowej
fibronektyny i kolagenu, potwierdzaj¹c
wp³yw proteinurii na proces w³óknienia nerek w przebiegu progresywnych chorób
nerek [11].
Z przemian¹ i kompozycj¹ macierzy
pozakomórkowej zwi¹zane s¹ enzymy proteolityczne i ich inhibitory:
> metaloproteinazy macierzy (metalloproteinases matrix  MMPs), du¿a rodzina
proteinaz (endopeptydazy zawieraj¹ce
cynk), zdolnych do degradacji nie tylko bia³ek ECM, ale tak¿e cz¹steczek sygna³owych, jak receptory czynników wzrostu i cz¹steczki adhezyjne na powierzchni komórek.
W oparciu o specyficznoæ substratow¹
oraz cechy zgodnoci budowy sklasyfikowano 6 grup MMPs [13]:
1. kolagenazy  rozszczepiaj¹ kolagen
typu I, II i III w specyficznym miejscu, tworz¹c dwa fragmenty;
2. ¿elatynazy  rozszczepiaj¹ zdenaturowane formy kolagenu, lamininê, niektóre
chemokiny, aktywuj¹ nieaktywne formy
MMPs;
3. stromelizyny  degraduj¹ kolagen, fibronektynê, lamininê, aktywuj¹ MMPs;
4. matrilizyny  degraduj¹ bia³ka ECM
oraz wiele cz¹steczek na powierzchni komórek np. E-kadherynê
5. b³onowy typ MMPs (membrane type
matrix metalloproteinases)  strukturalnie
podobny do innych klas MMPs, zakotwiczony na zewnêtrznej czêci komórki
6. pozosta³e MMPs  nie zakwalifikowane do ¿adnej z powy¿szych kategorii, wystêpuj¹ w pojedynczych rodzajach tkanek
lub komórek.
> plazmina  proteza serynowa, syntetyzowana w w¹trobie, w odpowiedzi na zapalenie ulega czêsto przemieszczaniu do
przestrzeni pozanaczyniowej, wp³ywa na regulacjê sk³adu ECM, degraduje fibrynê, fibronektynê i lamininê (ale nie elastynê lub
natywny kolagen), zdolna do aktywacji nieaktywnych form TGF-ß i MMPs. Za aktywacjê plazminogenu do jego aktywnej formy
plazminy odpowiadaj¹ aktywatory plazminogenu: t-PA (tkankowy typ aktywatora plazminogenu) i u-PA (aktywator plazminogenu
typu urokinazy). O ile tPA, o silnym powinowactwie do fibryny, nie jest wystarczaj¹cym
aktywatorem plazminogenu bez towarzysz¹cej fibryny, o tyle uPA nie przy³¹czaj¹cy siê
do fibryny tworzy aktywn¹ plazminê z plazminogenu w przestrzeniach pozanaczynio-
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wych. uPA wykazuje silne powinowactwo
do nieobecnego w zdrowej nerce receptora
uPAR (urokinase-type Plasminogen Activator Receptor). Znacz¹ca iloæ uPA produkowanego w kanalikach proksymalnych w
zdrowej nerce jest wydalana z moczem [62].
Inhibitory proteaz hamuj¹ aktywnoci
wewn¹trznaczyniowych oraz obecnych w
przestrzeniach pozakomórkowych proteaz
serynowych, przedstawiaj¹ z³o¿one interakcje z macierz¹, promuj¹c jej odk³adanie w
nerce.
< tkankowe inhibitory metaloproteinaz
macierzy (TIMP-1 to 4  Tissue Inhibitor of
MetalloProteinases), endogenne specyficzne inhibitory MMPs, przy³¹czaj¹ i hamuj¹
wszystkie MMPs, z wyj¹tkiem TIMP-1, który nie wykazuje zdolnoci hamowania MMP14, -16,-24 [30,49].
< Inhibitor-1 aktywatora plazminogenu
(PAI-1  plasminogen activator inhibitor-1)50 kD glikoproteina, cz³onek rodziny SERPIN (Serine Protease Inhibitor), pierwotny
fizjologiczny inhibitor aktywatorów plazminogenu (t-PA i uPA), hamuje zdolnoæ przemiany plazminogenu w plazminê oraz MMPs
do form aktywnych. Pierwotnymi ród³ami
osoczowej PAI-1 wydaj¹ siê byæ w¹troba i
tkanka t³uszczowa. Inhibitor PAI-1 w osoczu osoczu jest niestabilny jeli nie jest zwi¹zany z witronektyn¹ i wzrasta w odpowiedzi
na stres jako bia³ko ostrej fazy.
Nie wykryto obecnoci PAI-1w zdrowej
nerce, natomiast w ostrej i przewlek³ej chorobie nerek inhibitor ten ulega szybkiej indukcji i produkcji w ró¿nych komórkach wewn¹trz nerki. Tworzy trwa³e kompleksy z
uPA i tPA, ulegaj¹c w ten sposób nieodwracalnemu zu¿yciu. PAI-1 niezale¿nie od funkcji inhibicyjnej dla tPA i uPA, silnie promuje
proces w³óknienia w nerce, wp³ywaj¹c na
aktywacjê wielu proenzymów i czynników
wzrostu, adhezjê i migracjê komórek oraz
przebudowê i degradacjê macierzy [20,
22,49,57].
Tkankowa transglutaminaza (tTg) 
cz³onek rodziny enzymów zale¿nych od jonów wapnia, powi¹zanych z licznymi chorobami p³uc, w¹troby, serca i nerek przebiegaj¹cych z w³óknieniem.
tTg uwalniana przez komórki kanalika
do przestrzeni pozakomórkowej w nerce
prezentuje wielokierunkowe dzia³anie
[32,54]:
 wp³ywa na akumulacjê ECM, dziêki
zdolnoci do tworzenia nieodwracalnych
krzy¿owych powi¹zañ bia³ek macierzy przez
dwupeptydowe mosty e (g-glutamylo-lizynowe) miêdzy resztami glutaminy,
 zwiêksza opornoæ krzy¿owo powi¹zanych bia³ek macierzy na proteolityczne
dzia³anie MMPs i kolagenoz,
 przy³¹cza nieaktywn¹ formê TgF-ß
do ECM i powierzchni komórek, u³atwiaj¹c
jego aktywacjê.
Wysoki poziom wewn¹trzkomórkowej
tTg, wywo³uj¹cy krzy¿owe powi¹zanie bia³ek cytoplazmatycznych, powi¹zano natomiast z nowym, niezale¿nym od apoptozy,
typem mierci uszkodzonej komórki wewn¹trz przestrzeni kanalika.
Chemokiny i ich receptory wp³ywaj¹
na proces w³óknienia, poprzez rekrutacjê
komórek zapalnych do przestrzeni kanali-

kowo-mi¹¿szowej oraz stymulacjê syntezy
bia³ek ECM przez s¹siaduj¹ce myofibroblasty. Najsilniejszy efekt w³óknienia oraz wp³yw
na dynamikê tego procesu wywieraj¹: TGFß, TNF-alfa, endotelina-1, MCP-1/CCL2 i receptor CCR2, RANTES (CCL5) i receptor
CCR1 (ale nie CCR5), m-CSF (macrophage-colony stimulating factor), osteopontina,
receptor 1 fraktalkiny (CX3 CR1), HGF (Hepatocyte-Growth Factor) [6,9,52].

lega na [9,24,33,49]:
 zdolnoci do przy³¹czania fibroblastów ródmi¹¿szowych, inicjowania ich proliferacji i tworzenia macierzy pozakomórkowej.
 w³aciwociach chemotaktycznych
dla makrofagów, konsekwentnie rozwijaj¹cych sekwencjê zdarzeñ zwi¹zanych z
zwi¹zanych z przebudow¹ i w³óknieniem
ródmi¹¿szu.

TGF-ß (transformuj¹cy czynnik wzrostu)
jest najwa¿niejsz¹ cytokin¹ promuj¹c¹ rozwój w³óknienia we wszystkich narz¹dach
mi¹¿szowych, g³ówny induktor gojenia i
zdrowienia nastêpstw uszkodzenia ró¿nych
tkanek. Wydzielana jako nieaktywny 25kDa
homodimer niekowalencyjnie powi¹zany z
LAP-(Latency Associated Protein), mo¿e ulegaæ lokalnej aktywacji. W przebiegu w³óknienia wzrasta nie tylko produkcja ale i aktywacja z latentnej do biologicznie aktywnej
formy TGF-ß.
Aktywowany TGF-ß u³atwia akumulacjê
macierzy pozakomórkowej przez [10,53]:
 aktywacjê fibroblastów do produkcji
kolagenu typu I i typu IV oraz fibronektyny,
 syntezê integryn zwi¹zanych z gromadzeniem macierzy na powierzchni komórek oraz porednicz¹cych w interakcjach
makrofagów z komórkami mi¹¿szu,
 siln¹ stymulacjê procesu EMT
(transformacji komórek ródb³onka i nab³onka kanalika),
 siln¹ chemotaksjê dla komórek zapalnych (odwrotnie, aktywowane makrofagi
tkankowe i rekrutowane makrofagi staj¹ siê
g³ównym ród³em TGF-ß w uszkodzonej
tkance),
 hamowanie syntezy proteinaz MMPs i plazminy,
 wzrost syntezy inhibitorów proteinaz
- TIMPs i PAI-1,
 modulowanie aktywnoci tTg .

Ang II - jest wa¿nym wewn¹trznerkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym procesom
w³óknienia [50,60] przez wp³yw na:
 wzrost ekspresji genu TGF-ß w komórkach kanalika, indukuj¹c tym samym
wzrost syntezy kolagenu typu IV,
 wzrost ekspresji PAI-1 (niezale¿nej
od TGF-ß cie¿ki w³óknienia nerek).
W odpowiedzi na uszkodzenie nerek
udowodniono wzajemne powi¹zanie miêdzy Ang II, TGF-ß i PAI-1.

HGF - czynnik wzrostowy hepatocytów,
jeden z najwa¿niejszych i najlepiej poznanych
endogennych czynników wzrostowych o
zdolnoci do naprawy i regeneracji uszkodzonych tkanek i narz¹dów [25,26]. Polepszaj¹cy efekt HGF w przebiegu CKD zwi¹zany jest z:
 antagonizowaniem fibrogennych
w³aciwoci TGF- ß (HGF indukuje produkcjê MMP-9 i aktywatorów plazminogenu),
 spadkiem akumulacji kolagenu w
ECM nerce,
 hamowaniem progresji proteinurii.
Endotelina-1 - ( ET-1) - Opisano 3 ró¿ne izopeptydy ET: ET-1, ET-2, ET-3, ale tylko ET-1 mo¿e byæ produkowana przez wiele
komórek wewn¹trz nerki (komórki ródb³onka naczyñ i mezangium w k³êbuszku, komórki kanalików, fibroblasty, makrofagi). Zgodnie z wynikami badañ eksperymentalnych,
wzrost ekspresji genu i wydalania ET-1 z
moczem istotnie wi¹¿e siê z zakresem proteinurii, rozmiarem uszkodzenia nerek oraz
z ujemn¹ korelacj¹ z GFR. Na podstawie
przedstawionych dowodów eksperymentalnych uwa¿a siê, ¿e ET-1 wydalana do moczu jest odbiciem jej produkcji w nerce
[17,27].
Wp³yw ET-1 na procesy w³óknienia po-
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We wczesnej fazie zarówno uszkodzenia jak w reperacji i przebudowie uszkodzonej tkanki nerek ró¿norodne role porednicz¹ce pe³ni¹ tak¿e komórki ci¹gane do
mi¹¿szu nerek w odpowiedzi na uszkodzenie (makrofagi, monocyty i T-limfocyty).
Utrzymywanie siê aktywowanych makrofagów jest cile skorelowane z progresywnym w³óknieniem nerek. Makrofagi produkuj¹ liczne czynniki promuj¹ce w³óknienie
(TGF-ß , ET-1 i TNF-alfa) oraz wzmagaj¹ce syntezê macierzy przez lokalne komórki mi¹¿szu (MMPs, PAI-1) [19,33,45].
Symptomy choroby nerek w przebiegu CKD ujawniaj¹ siê zbyt póno w stosunku do rzeczywistych dewastacyjnych zmian
narz¹dowych. Dla wczesnego wykrywania
choroby, wprowadzenia skutecznej terapii,
ochrony lub spowolnienia rozwoju przyspieszonej utraty funkcji nerek niezbêdne s¹
praktyczne dla badañ masowych metody
skriningowe. Nie jest mo¿liwe, aby jeden
parametr laboratoryjny wykazywa³ cechy
odpowiednio czu³ego i specyficznego markera wykrywania, oceny dynamiki zmian
oraz prognozowania przebiegu kolejnych
etapów przewlek³ej niewydolnoci nerek.
Z³o¿ony patomechanizm powstawania i rozwoju kolejnych etapów CKD wymaga nie
pojedynczego markera ale raczej strategicznej kombinacji, tworz¹cej panel wyselekcjonowanych bia³ek oznaczanych w
surowicy i moczu.
Najnowsze dane literaturowe prezentuj¹ liczne osi¹gniêcia naukowe z zakresu
biologii molekularnej, genetyki i proteomiki, opisuj¹ce patogenezê powstawania i
rozwoju CKD. Proponowane nowe parametry biochemiczne, tak¿e te lokalnie syntetyzowane w nerce, s¹ czu³e i specyficzne
dla procesów zapalenia i w³óknienia w tocz¹cej siê progresywnie chorobie. Niejasne
jest jednak w jakim stopniu ich ocena w surowicy i w moczu jest specyficzna dla nerek i pozwala na odró¿nienie podobnych
procesów tocz¹cych siê w innych narz¹dach. Zebrane informacje wiadcz¹ natomiast jednoznacznie, ¿e nowe parametry
oznaczane w moczu, przyczynowo powi¹zane z patologicznymi procesami w nerce,
mog¹ byæ cennymi czu³ymi i specyficznymi markerami nasilenia i lokalizacji destrukcji tego narz¹du, szczególnie w serii ich
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oznaczeñ w przebiegu choroby.
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