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L-FABP: w¹trobowy typ bia³ka wi¹¿¹cego
kwasy t³uszczowe w chorobach nerek
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Aktualnie poszukuje siê bardziej precyzyjnych wskaników czynnoci nerek
ni¿ rutynowo stosowane w tym celu stê¿enie kreatyniny w osoczu lub jej klirens. Jedn¹ z badanych mo¿liwoci jest w¹trobowy typ bia³ka wi¹¿¹cego kwasy
t³uszczowe (liver-type fatty acid-binding protein: L-FABP). Jest to bia³ko o ciê¿arze cz¹steczkowym ok. 15 kDa, bior¹ce udzia³ w metabolizmie kwasów tluszczowych. W ostrym uszkodzeniu nerek jego wydalanie z moczem zwiêksza siê
ju¿ po kilku godzinach od zadzia³ania czynnika uszkadzaj¹cego, a przyrosty
osi¹gaj¹ znaczne wartoci. W przewlek³ej chorobie nerek mo¿e byæ wskanikiem prognostycznym postêpu choroby. Istniej¹ dane wskazuj¹ce na udzia³ LFABP w mechanizmach ochronnych przeciwdzia³aj¹cych wyst¹pieniu ostrego
uszkodzenia nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 161-163)

L-FABP: liver-type fatty acid-binding protein in kidney
diseases
Nowadays one seeks for more precise indicators of renal function than routinely applied creatinine serum concentration or its estimated clearance. One of
the proposed candidates is liver-type fatty acid-binding protein: L-FABP. This
protein weights approximately 15 kDa and participates in free fatty acids metabolism. After the action of an injuring factor, the urinary excretion of L-FABP
in acute kidney injury increases within a few hours. Its increases are considerable. In chronic renal disease L-FABP can be used as index of prognostic
value.There are data indicating the involvement of L-FABP in mechanisms counteracting acute kidney injury.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 161-163)

Wstêp
Tradycyjnym, prostym i tanim, u¿ywanym od wielu lat w powszechnej praktyce
klinicznej wskanikiem czynnoci wydalniczej nerek jest stê¿enie kreatyniny w surowicy lub jej szacowany klirens. Wad¹ tego
parametru jest stosunkowo du¿y rozrzut
wyników w badaniach seryjnych wykonywanych u tej samej osoby, zale¿noæ od masy
miêniowej, brak istotnego zwiêkszenia stê¿enia we wczesnych fazach rozwoju przewlek³ej choroby nerek, brak wartoci prognostycznej, a w wypadku ostrej niewydolnoci
nerek inercja czasowa w stosunku do faktycznych zjawisk patologicznych maj¹cych
miejsce w tkance nerkowej, czy niewystarczaj¹ca czu³oæ w wypadku ostrego uszkodzenia nerek niemanifestuj¹cego siê ewidentnym spadkiem filtracji k³êbuszkowej.
Ponadto klirens kreatyniny jest wy³¹cznie
miar¹ filtracji k³êbuszkowej, a wiêc procesu
zale¿nego równie¿ od tak zwanych zjawisk
przednerkowych (np. od spadku cinienia
systemowego) oraz zanerkowych (obstrukcji dróg moczowych). Wreszcie uszkodzenie nerek jest pojêciem znacznie szerszym, obejmuj¹cym procesy niezwi¹zane
bezporednio z filtracj¹ k³êbuszkow¹, jak
zmiany w czynnoci nab³onka kanalików
nerkowych, tkanki ródmi¹¿szowej, lub mi-

krokr¹¿eniu wewn¹trznerkowym. Dlatego
konieczne staje siê znalezienie nowych,
bardziej czu³ych i swoistych wskaników
ostrego uszkodzenia czynnoci nerek, oraz
maj¹cych wartoæ prognostyczn¹ u chorych
na przewlek³¹ chorobê nerek [10]. Aktualnie wród wskaników dotycz¹cych rozwoju przewlek³ej choroby nerek wymienia siê
m. in.: czasteczkê uszkodzenia nerki 1-sz¹
(Kidney injury molecule-1: KIM-1), lipokalinê zwi¹zan¹ z ¿elatynaz¹ neutrofili (Netrophil gelatinase-associated lipocalin: NGAL),
interleukinê-18 (Interleukin-18: IL-18), bia³ka wi¹¿¹ce kwasy t³uszczowe (Fatty-Acid
Binding Proteins: FABPs), apolipoproteinê
A-IV (Apolipoprotein A-IV: apoA-IV) [9, 20].
Wród wskaników ostrego uszkodzenia
nerek wymienia siê: cystatynê C (CC), cz¹steczkê uszkodzenia nerki 1-sz¹ (Kidney
injury molecule-1: KIM-1), lipokalinê zwi¹zan¹ z ¿elatynaz¹ neutrofili (Netrophil gelatinase-associated lipocalin: NGAL), izoformê trzeci¹ wymiennika sodowo-wodorowego (Sodium/hydrogen exchanger isoform 3:
NHE3), interleukinê-18 (Interleukin-18: IL18), N-acetylo-ß-D-glukozaminidazê (N-acetyl-ß-glucosaminidase: NAG), metaloproteinazê macierzy 9 (matrix metalloproteinase
9: MMP-9) [28], w¹trobowy typ bia³ka wi¹¿¹cego kwasy t³uszczowe (Liver-type fatty
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acid-binding protein: L-FABP) [17,25] oraz
ewentualnie ß-podjednostkê mepryny A
(Meprin A ß-subunit: MAß) [5].
Charakterystyka FABP
Kwasy t³uszczowe (FFA), które s¹ wa¿nym substratem wielu szlaków metabolicznych w ustroju, maj¹ charakter silnie hydrofobowy. Celem u³atwienia ich przemiany i
transportu w rodowisku hydrofilowym konieczne staje siê przejciowe po³¹czenie z
innymi, bardziej hydrofilowymi cz¹steczkami. Takimi cz¹steczkami, obok albuminy i
lipokaliny s¹ bia³ka wi¹¿¹ce kwasy t³uszczowe (fatty acid-binding proteins: FABPs).
Grupa FABP jest cz³onkiem nadrodziny bia³ek wi¹¿¹cych lipidy (lipid-binding proteins:
LBP) [24]. FABPs s¹ bia³kami cytoplazmatycznymi lub zwi¹zanymi z b³on¹ komórkow¹ o ciê¿arze cz¹steczkowym ok. 15 kDa.
Nale¿¹ do grupy bia³ek transportuj¹cych d³ugo³añcuchowe kwasy t³uszczowe, oraz bior¹ udzia³ w regulacji ekspresji genów kooperuj¹c z czynnikami transkrypcyjnymi np. z
PPARs (peroxisome proliferator activated
receptors) [23,24] Przenikaj¹ przez b³onê
komórkow¹ drog¹ dyfuzji lub przy udziale
translokazy o ciê¿arze molekularnym 43
kDa. Cz¹steczki tego bia³ka maj¹ kszta³t
skrêconego cylindra otaczaj¹cego hydrofobowy rdzeñ. Wewnêtrzne cianki cylindra s¹
utworzone przez polarne oraz hydrofobowe
aminokwasy, a wnêtrze jest wype³nione cz¹steczkami wody. Ligand zajmuje jedynie 1/
3 do 1/2 pojemnoci molekularnego cylindra. Wyró¿nia siê 9 typów FABP podzielonych na 3 grupy. Grupa 1-sza obejmuje typ
w¹trobowy i zwi¹zany z jelitem krêtym i jest
odpowiedzialna za transport FFA, soli kwasów ¿ó³ciowych, cholesterolu i hemu. Grupa 2-ga obejmuje typ sercowy, zwi¹zany z
adipocytami, mózgiem, mielin¹, j¹drem,
naskórkowy i oprócz FFA mo¿e transportowaæ dodatkowo retinoidy i eikozanoidy. Do
3-ciej grupy zalicza siê typ jelitowy zdolny
do transportu jedynie FFA. Z punktu widzenia nefrologa najbardziej interesuj¹cy jest
typ sercowy (H-FABP) i w¹trobowy (LFABP). Typ sercowy wystêpuje w sercu,
miêniach szkieletowych, mózgu, nerkach,
gruczo³ach nadnerczowych, gruczo³ach
piersiowych. Typ w¹trobowy wystêpuje w
w¹trobie, trzustce, nerkach, jelicie cienkim
[2, 21, 22]. H-FABP i L-FABP ró¿ni¹ siê miejscem wystêpowania w tkance nerkowej: typ
sercowy wystêpuje w nab³onku cewki dalszej, typ w¹trobowy w cewce bli¿szej [18].
Znaczenie FABP w nefrologii
Stê¿enie L-FABP w moczu jest czu³ym
wskanikiem ostrego uszkodzenia nerki
(acute kidney injury: AKI). Narasta ono szybko po zadzia³aniu czynnika uszkadzaj¹cego nerki, wyprzedzaj¹c zwiekszenie stê¿enia kreatyniny, jak równie¿ jest wskanikiem
uszkodzeñ subklinicznych, w których stê¿enia kreatyniny nie ulegaj¹ istotnym zmianom. Portilla udowodni³, ¿e w AKI po operacjach kardiochirurgicznych u dzieci wydalanie z moczem L-FABP wzrasta³o 94- i 45krotnie odpowiednio w 4 i 12 godzin po zabiegu, znacznie wczeniej i w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ wzrosty stê¿enia kreatyniny w surowicy [19]. Nakamura wykaza³, ¿e
w AKI spowodowanym podaniem radiologicznych rodków cieniuj¹cych chorym ze
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wskazaniami do planowej angiografii wieñcowej (stosowano niejonowy, niskoosmolarny rodek kontrastowy) wystêpuje znamienny wzrost wydalania L-FABP po 1, 2 i 14
dobach od interwencji wieñcowej u osób, u
których pojawi³a siê nefropatia kontrastowa
definiowana jako wzrost stê¿enia kreatyniny miêdzy 2 a 5 dniem od momentu koronarografii o 0,5 mg% lub o 25% wartoci
wyjciowej. U osób, u których nie wyst¹pi³o
tak zdefiniowane AKI nie stwierdzono znamiennych wzrostów wydalania L-FABP.
Jednoczenie nale¿y podkreliæ, ¿e ju¿ wyjciowo wydalanie L-FABP by³o wy¿sze w
grupie nefropatii kontrastowej ni¿ w grupie
bez niej [12]. Nieco inne by³y wyniki podobnych badañ wykonanych przez Bachórzewsk¹-Gajewsk¹ i wsp. Oznaczali oni wydalanie w moczu L-FABP przed oraz po 2, 4,
12, 24 i 48 godzinach od przezskórnej interwencji wieñcowej u chorych z niestabiln¹
odmian¹ choroby. Autorzy ci wykazali znamienne wzrosty tego wskanika od 4 do 48
godziny po interwencji, mimo nieobecnoci
znamiennego wzrostu stê¿enia kreatyniny
w surowicy [1].
Udowodniono na modelu zwierzêcym,
¿e L-FABP jest wskanikiem uszkodzenia
nerek po stosowaniu cisplatyny. Ale co wa¿niejsze, wyniki badañ sugeruj¹, ¿e L-FABP
bierze udzia³ w mechanizmach chroni¹cych
przed wyst¹pieniem AKI po cisplatynie.
Wykazano, ¿e lekiem przeciwdzia³aj¹cym
wyst¹pieniu nefropatii po cis platynie jest
bezafibrat. Dzia³aj¹c ochronnie, spowodowa³ on jednoczenie zmniejszone wydalanie z moczem L-FABP oraz zwiêkszone stê¿enie L-FABP mRNA w komórkach nab³onka kanalika bli¿szego nefronu [13,14].
Oznaczanie wydalania L-FABP z moczem mo¿e byæ pomocne podczas zabiegów zwi¹zanych z przeszczepianiem nerki.
Stwierdzono, ¿e istnieje silnie znamienna
korelacja wielkoci tego wydalania (r=0,939;
p<0,0001) z czasem niedokrwienia graftu a
tak¿e odwrotna korelacja z wielkoci¹ oko³okanalikowego w³oniczkowego przep³ywu
krwi (r=0,933; p<0,001) [27]. Wykazano tak¿e, ¿e stê¿enie w surowicy H-FABP mo¿e
byæ nie tylko czu³ym wskanikiem stopnia
uszkodzenia nerki transplantowanej pobieranej od dawcy z zatrzyman¹ akcj¹ serca,
ale tak¿e wskanikiem prognostycznym
czynnoci graftu [3, 4].
Badano stê¿enie L-FABP mRNA i BFABP mRNA (typ mózgowy FABP) oraz
ekspresjê odnonych protein w komórkach
raka nerki. Okaza³o siê, ¿e w komórkach
tych istnieje nadmierna ekspresja B-FABP
przy jednoczenie obni¿onej ekspresji LFABP. Jednak nie stwierdzono korelacji miedzy stopniem ekspresji a prze¿yciem chorych. Przypuszcza siê, ¿e zmiany ekspresji
FABP s¹ wyrazem nieprawid³owego metabolizmu t³uszczów zwi¹zanego z procesami kancerogenezy. Zagadnieniem otwartym
pozostaje kwestia ewentualnej u¿ytecznoci obu FABP jako markerów raka nerki [26].
Odrêbnego omówienia wymaga rola
FABP w przewlek³ej chorobie nerek. Hofstra
obserwowa³a przez rednio 75 miesiêcy
chorych z idiopatyczn¹ nefropati¹ b³oniast¹.
Oznaczano wydalanie z moczem L-FABP i
H-FABP. Wydalanie obu substancji u chorych na nefropatiê b³oniast¹ by³o wiêksze
ni¿ u osób zdrowych. Natê¿enie wydalania

korelowa³o z szybkoci¹ rozwoju przewlek³ej choroby nerek. Wykazano tak¿e siln¹
korelacjê miêdzy wielkoci¹ wydalania LFABP i H-FABP (r=0,881; p<0,01), co sugeruje podobn¹ intensywnoæ procesu chorobowego w nab³onku kanalika bli¿szego i
dalszego nefronu [6]. Kamijo w badaniach
przeprowadzonych u chorych na przewlek³¹ chorobê nerek potwierdzi³, ¿e u chorych
z wiêkszym wydalaniem L-FABP nastêpuje
szybszy rozwój niewydolnoci nerek. Ponadto wydalanie L-FABP narasta równie¿ wraz
z pogarszaniem siê czynnoci nerki. Za
punkt odciêcia ró¿nicuj¹cy chorych z niskim
i wysokim wydalaniem z moczem L-FABP
uznano wielkoæ 17,4 mikrogramów/gram
kreatyniny [7,8]. Okaza³o siê tak¿e, ¿e wielkoæ nerkowego wydalania L-FABP jest u¿ytecznym, samodzielnym wskanikiem rozwoju nefropatii cukrzycowej [11,16].
Fizjologia i patofizjologia L-FABP
Wed³ug aktualnych koncepcji L-FABP
odgrywa istotn¹ fizjologiczna i patofizjologiczn¹ rolê w nerkowym metabolizmie wolnych kwasów t³uszczowych w kanaliku bli¿szym nefronu. Wraz z albumin¹ ulegaj¹
przes¹czeniu przez b³onê filtracyjn¹ k³êbuszka nerkowego do moczu pierwotnego
zwi¹zane z ni¹ wolne kwasy t³uszczowe.
Komórki nab³onka kanalika bli¿szego wch³aniaj¹ zwrotnie ponad 95% przes¹czonej albuminy, a wraz z ni¹ FFA. We wnêtrzu komórki kanalika nerkowego FFA ulegaj¹ procesowi ß-oxydacji, staj¹c siê ród³em energii. L-FABP jest wewn¹trzkomórkowym
transporterem FFA do organelli komórkowych. W warunkach niedokrwienia/reperfuzji
nastêpuje zwiêkszone uwalnianie nienasyconych kwasów t³uszczowych z b³on komórkowych. Staj¹ siê one ród³em toksycznych
aldehydów oraz lipidopochodnych rodników
nadtlenkowych. Te za prowadz¹ do dalszych uszkodzeñ komórki poprzez procesy
peroksydacji lipidów. W tej sytuacji L-FABP
dzia³a ochronnie poprzez wi¹zanie aldehydów i nienasyconych kwasów t³uszczowych
i ich eliminacjê do wiat³a kanalika nerkowego [15,27].
Podsumowanie
L-FABP i H-FABP s¹ nowoczesnymi
wskanikami czynnoci nerek. Do chwili
obecnej w badaniach koncentrowano siê
g³ównie na oznaczaniu L-FABP. Jego nerkowe wydalanie z moczem zwiêksza siê
bardzo szybko po zadzia³aniu czynnika
uszkadzaj¹cego w przebiegu AKI. Jest
wskanikiem o wiele bardziej czu³ym ni¿ stê¿enie kreatyniny w surowicy. Wyniki badañ
sugeruj¹, ¿e wielkoæ jego wydalania z moczem mo¿e mieæ wartoæ prognostyczn¹ w
przewlek³ej chorobie nerek. Nie jest wykluczone, ¿e L-FABP bierze udzia³ w mechanizmach naprawczych po zadzia³aniu na tkankê nerkow¹ czynnika uszkadzaj¹cego. Jednoczesne oznaczanie wydalania z moczem
L-FABP i H-FABP daje mo¿liwoæ ró¿nicowej oceny wielkoci uszkodzenia kanalika
bli¿szego i dalszego.
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