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Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej
choroby nerek
Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku
z wyd³u¿eniem redniej d³ugoci ¿ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych
przewlek³ych chorób metabolicznych i cywilizacyjnych. Wczesne badania
przesiewowe pod k¹tem upoledzenia funkcji nerek mog¹ umo¿liwiæ
skuteczniejsz¹ prewencjê, spowalniaj¹c¹ postêp choroby oraz odraczaj¹c¹
dializoterapiê lub koniecznoæ przeszczepu nerek. W wielu przypadkach
osi¹galne jest to pod warunkiem wczesnego rozpoznania i rozpoczêcia leczenia.
Poziom niskocz¹steczkowego polipeptydu, cystatyny C, charakteryzuje siê
wiêksz¹ czu³oci¹ i dok³adnoci¹ w stosunku do szeroko stosowanej oceny
wydolnoci nerek opartej na stê¿eniu kreatyniny w surowicy oraz szacowaniu
klirensu endogennej kreatyniny za pomoc¹ równañ empirycznych. Bia³ko to
uwa¿ane jest za czu³y marker funkcji nerek szczególnie dla stanów
przedklinicznych oraz wczesnych stadiów choroby, a jego wartoæ diagnostyczna
wydaje siê byæ niezale¿na od podesz³ego wieku, wyniszczenia, chorób wspó³istniej¹cych, w których wskaniki oparte na kreatyninie charakteryzuj¹ siê ma³¹
dok³adnoci¹. Minimalna inwazyjnoæ prostego testu o wysokiej czu³oci dla
wczesnych i przedklinicznych stadiów choroby nerek sprawia, ¿e jest on bardziej odpowiedni do wczesnych badañ przesiewowych oraz badañ monitoruj¹cych postêp choroby, gdzie trudno zastosowaæ precyzyjne, ale czasoch³onne,
drogie i obci¹¿aj¹ce radioizotopowe pomiary klirensowe nerek. W pracy zosta³
równie¿ zamieszczony krótki wstêp odnonie znaczenia i metod oceny funkcji
nerek oraz opisane zosta³y cechy biochemiczne cystatyny C.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 126-132)
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Cystatin C in the diagnosis of chronic kidney disease
Chronic kidney disease is the clinical problem of increasing incidence due
to increased life expectancy, as well as accompanying metabolic syndromes
and civilization diseases. Early screening tests for renal impairment will enable
efficacious prevention which slows down the disease progress and delays a
dialysis therapy. This is reachable in many cases on condition that early diagnosis and treatment are undertaken. The level of low-molecular mass peptide,
cystatin C, is the most accurate test to detect and monitor chronic renal dysfunction in comparison with widely used creatinine and creatinine clearance
derived by empirical formulas. The protein is considered to be a sensitive marker,
especially for preclinical and early stages of chronic kidney disease, and its
serum level and specificity is not affected by certain conditions (e.g. age, cachexia
and many associated diseases), where renal function tests based on creatinine
demonstrate low accuracy. Minimal invasiveness of the simple blood test yielding high sensitivity in the early and preclinical stages of renal disease is the
substantial advantage of the still new marker, more convenient and appropriate
for early screening purposes and for early monitoring of disease progress than
radioisotope clearance studies that are precise but expensive, burdening the
patient and time consuming. The short background of the meaning and methods for estimation of renal function and cystatin C biochemistry is also presented.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 126-132)

Wstêp
Szacuje siê, ¿e w Polsce przewlek³a
choroba nerek (PChN) mo¿e dotyczyæ oko³o 4 mln osób, stanowi¹c znacz¹cy problem
kliniczny. Wzrost czêstoci PChN wi¹¿e siê
zarówno z wyd³u¿eniem redniego wieku
¿ycia, jak i obecnoci¹ przewlek³ych chorób
metabolicznych i cywilizacyjnych. Zaburzenie homeostazy bia³kowej, lipidowej, wod-
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no-elektrolitowej oraz upoledzenie czynnoci kluczowych uk³adów enzymatycznych,
hormonalnych i neurohormonalnych, w tym
kaskady renina-angiotensyna-aldosteron,
uk³adu adrenergicznego, produkcji erytropoetyny b¹d uk³adu hormonalnego homeostazy wapniowo-fosforanowej, prowadzi do wielorakich zaburzeñ systemowych, w tym zespo³u niedo¿ywienia, zapalenia i mia¿d¿y-
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cy. Dodatkowo obecnoæ cukrzycy, nadcinienia, zespo³u metabolicznego bardzo
pogarsza funkcjê nerek, a pacjenci ci kwalifikuj¹ siê do grupy zwiêkszonego ryzyka dla
przewlek³ej choroby nerek. Wczesne wykrycie pocz¹tku, b¹d predyspozycji do pogorszenia funkcji tych narz¹dów, ma decyduj¹cy wp³yw na terapeutyczn¹ modyfikacjê
przebiegu klinicznego choroby, a znajomoæ
wczesnych wskaników przesiewowych stanu przedklinicznego umo¿liwia objêcie profilaktyk¹ grupy o podwy¿szonym ryzyku rozwoju przewlek³ej choroby nerek. Ogromne
znaczenie ma tu równie¿ zwi¹zek schorzeñ
nerek z chorobami sercowo-naczyniowymi,
na który ostatnio k³adzie siê coraz wiêkszy
nacisk [1].
Ograniczenia metod szacowania GFR
Najbardziej powszechnym i tanim markerem oceny funkcji filtracyjnych nerek jest
stê¿enie kreatyniny w surowicy. Iloæ wydalanej kreatyniny, powstaj¹cej w miêniach z
wysokoenergetycznej fosfokreatyny jest proporcjonalna do masy miêniowej i mo¿e
wahaæ siê w szerokich granicach, tak¿e w
zale¿noci od diety. Korelacja stê¿enia kreatyniny w surowicy (poziom referencyjny
0,7-1,5 mg/dl; 62-133 µmol/l, w zale¿noci
od laboratorium) z wydolnoci¹ nefronów
pozostaje funkcj¹ zale¿n¹ od wielu czynników (wieku  starsi produkuj¹ jej mniej, p³ci
 kobiety wytwarzaj¹ mniej, rasy  biali produkuj¹ wiêcej kreatyniny, masy cia³a i masy
miêniowej). W praktyce klinicznej jej stê¿enie ma przybli¿on¹ wartoæ diagnostyczn¹. Znacznie dok³adniejszym wskanikiem
funkcji nerek, uwa¿anym za wyk³adnik ich
ogólnych funkcji, tak¿e regulacyjnych i wydzielniczych, jest szybkoæ filtracji k³êbuszkowej (GFR, Glomelural Filtration Rate, znana te¿ jako wielkoæ przes¹czania k³êbuszkowego), wyra¿aj¹ca objêtoæ osocza przes¹czanego w jednostce czasu przez b³onê
s¹cz¹c¹ k³êbuszków nerkowych. Jest ona
obliczana na podstawie nerkowego klirensu endogennej kreatyniny (Ckreat, eGFR)
za pomoc¹ wielu równañ, które zosta³y opracowane dowiadczalnie, np. równania Cockcrofta i Gaulta (wartoæ w [ml/min]), b¹d
równania zalecanego przez amerykañsk¹
National Kidney Foundation z modyfikacj¹
diety w chorobach nerek (Modification of
Diet in Renal Disease, MDRD), które daje
wartoci znormalizowane na standardow¹
powierzchniê cia³a i wyra¿ane w jednostkach
ml/min/1,73 m2. Równanie MDRD nie doszacowuje jednak wartoci GFR u osób
zdrowych. Jest to równie¿ wskanik ma³o
dok³adny w przypadku osób starszych, lub
pacjentów o granicznych wartociach BMI
(Body Mass Index), tj. oty³ych (BMI >31) lub
z niedowag¹ (BMI<21) [2,3] (tabela I). Metody oparte na dobowej zbiórce moczu,
oznaczaniu stê¿enia kreatyniny w surowicy
oraz moczu s¹ znacznie mniej wygodne, a
przy tym wcale nie wnosz¹ znacz¹cej poprawy dok³adnoci oceny GFR. Ostatnie
badania wskazuj¹ natomiast przewagê kwadratowego równania Mayo-Clinic (MCQ) do
oceny GFR u pacjentów z cukrzyc¹, ale
skomplikowanie równania mo¿e stanowiæ
pewn¹ trudnoæ w jego praktycznym zastosowaniu [4]. Chocia¿ równanie to ma tendencje do przeszacowywania redniej wartoci GFR, w przeciwieñstwie do MDRD, nie

zani¿a ono jej wartoci u pacjentów z normalnym GFR. Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e
w przypadku pacjentów z granicznie niskimi wartociami GFR (<15 ml/min), konieczne mog¹ siê okazaæ pomiary klirensu substancji egzogennych, a ocena funkcji nerek
na podstawie markerów endogennych mo¿e
byæ obarczona du¿ym ryzykiem. Udzia³ wydzielanej przez cewki kreatyniny, prowadz¹cy do obni¿enia jej stê¿enia w surowicy, zaznacza siê przy wy¿szych stopniach niewydolnoci nerek, fa³szywie zawy¿aj¹c wartoæ
GFR obliczon¹ na podstawie stê¿enia kreatyniny w surowicy nawet o ok. 10%. Niedoszacowanie wartoci GFR ma miejsce z
kolei w przypadku osób dobrze umiênionych lub przy diecie bogatej w miêso, kiedy
stê¿enie kreatyniny w surowicy jest wy¿sze.
Odchylenie wartoci szacunkowej od rzeczywistej GFR nie jest jednak czynnikiem
sta³ym, przez co trudno traktowaæ go jako
systematyczn¹ korektê. Tak¿e wspó³istniej¹ce wyniszczenie i utrata masy miêniowej
w wieku starszym, zw³aszcza kobiet, mo¿e
dawaæ fa³szywie zawy¿one wartoci GFR
wskutek utrzymywania stê¿enia kreatyniny
na niskim poziomie. Nawet przy znacz¹cym
obni¿eniu wartoci GFR, kreatynina w surowicy mo¿e utrzymywaæ siê w zakresie
normy, a zaczyna gwa³townie rosn¹æ dopiero przy znacznej utracie funkcji filtracyjnych
(~50%), co w praktyce klinicznej wi¹¿e siê
z mo¿liwoci¹ przeoczenia momentu pogorszenia funkcji nerek. Z kolei klasyfikacja pacjentów na podstawie sta³ych przedzia³ów
referencyjnych GFR nie uwzglêdniaj¹ca postêpuj¹cej utraty GFR zwi¹zanej z wiekiem
(ok. 0,8 ml/min/rok bez czynników dodatkowo przyspieszaj¹cych utratê GFR nawet
rzêdu 12 ml/min/rok jak cukrzyca), powodowaæ mo¿e zakwalifikowanie starszego
pacjenta do bardziej zaawansowanej grupy
PChN. Postuluje siê stosowanie korekty
uwzglêdniaj¹cej wiek dla przedzia³ów GFR,
charakteryzuj¹cych poszczególne stadia
PChN [5].
Wed³ug Kidney Disease Outcome Quality Initiative (K/DOQI) dla kolejnych stadiów przewlek³ej choroby nerek przyjmuje
siê wartoci przes¹czania k³êbuszkowego
GFR zawarte w tabeli II. Zamieszczono równie¿ nazwy powszechnie stosowane oparte
na stopniach przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN) [6,7]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
u wielu pacjentów w pierwszym okresie przewlek³ej choroby nerek mo¿na obserwowaæ
nie tylko utrzymywanie siê wartoci GFR na
prawid³owym poziomie, ale hiperfiltracjê
(wzrost szybkoci filtracji), jak np. w pocz¹tkowym okresie nefropatii cukrzycowej [8].
Standardy egzogenne
Dok³adny pomiar szybkoci przes¹czania k³êbuszkowego uznany za z³oty standard opiera siê na oznaczaniu klirensu substancji egzogennych, zwrotnie nie wch³anianych, ani nie produkowanych przez kanaliki, np. inuliny, lub te¿ alternatywnie, bardzo
precyzyjnej analizie klirensu substancji radioaktywnych, np. 51Cr-EDTA (powszechny
w Europie) lub 99mTc-DTPA (standard w USA)
czy jotalamatu (z izotopem 131I lub 125I). Nale¿y pamiêtaæ o reakcjach anafilaktycznych
mog¹cych wyst¹piæ przy zastosowaniu
wszystkich tych zwi¹zków [9]. Zmiana stê¿enia tych substancji we krwi w czasie ob-
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razuje szybkoæ ich wydalania przez nerki, przek³adaj¹c siê na wydolnoæ k³êbuszków nerkowych. Metody te s¹ inwazyjne,
drogie i czasoch³onne. Pomiar klirensu joheksolu (Omnipaque), nie odbiegaj¹cy precyzj¹ od oznaczeñ radioizotopowych, to
badanie równie¿ znacznie obci¹¿aj¹ce pacjenta (iniekcja standardu oraz koniecznoæ
oznaczenia czteropunktowego przebiegu
czasowego rzêdu 5 h, zwi¹zana z wielokrotnym pobieraniem krwi podczas badania, a
tak¿e wiele dzia³añ ubocznych tego rodka
kontrastuj¹cego), co jest szczególnie istotne w nefrologii dzieciêcej [10]. D³ugie, inwazyjne pomiary GFR choæ bardzo precyzyjne, i których nie da siê unikn¹æ w szczególnych warunkach, np. w diagnostyce nag³ego pogorszenia wydolnoci nerek u bardzo m³odych pacjentów lub w starszym wieku, niedo¿ywieniu, diecie bezmiêsnej, oty³oci, czy koniecznoci dok³adnego monitorowania dawek leków nefrotoksycznych, ze
swojej natury nie mog¹ równie¿ stanowiæ
badañ o charakterze przesiewowym. W codziennej praktyce wyk³adnikiem funkcji nerek pozostaje najczêciej oznaczanie GFR
oparte na stê¿eniu endogennej kreatyniny,
a czêsto jedynie ocena stê¿enia kreatyniny
na oko. Nale¿y mieæ przy tym na wzglêdzie fakt, ¿e GFR nie jest najlepszym czynnikiem prognostycznym dla dalszego pogorszenia stanu klinicznego. Analiza danych z
programu PREVEND przeprowadzona
przez Halbesma'e i wsp. wykaza³a, ¿e wród
obserwowanych przez 4 lata pacjentów z
obni¿on¹ wartoci¹ GFR, dalsze upoledzenie funkcji filtracyjnych by³o znacz¹co mniejsze, ni¿ w przypadku grupy pacjentów z
zachowan¹ normaln¹ wartoci¹ GFR, ale ze
wspó³istniej¹c¹ makroalbuminuri¹, któr¹
autorzy zaliczaj¹ do negatywnych czynników
prognostycznych upoledzenia funkcji nerek oraz chorób sercowo-naczyniowych [11].
Cystatyna C
Wiele opracowañ badawczych wskazuje na cystatynê C jako dok³adny marker funkcji nerek oraz dodatkowo czynnik prognostyczny chorób sercowo-naczyniowych, a
zainteresowanie tym peptydem w diagnostyce nefrologicznej siêga 1985 roku [12,13],
wzrastaj¹c szczególnie w ostatnich latach,
co obrazuje przybli¿ona liczba indeksowanych publikacji opisuj¹cych jego znaczenie
w diagnostyce chorób nerek, na tle ogólnego wzrostu liczby prac dotycz¹cych cystatyny C (rycina 1.).
Autorzy badañ podkrelaj¹ jej szczególn¹ rolê, jako wczesnego markera przewlek³ej choroby nerek dla stadiów przedklinicznych oraz ich umiarkowanej niewydolnoci
[14,15]. Przydatnoæ markera analizowano
tak¿e we wczesnej diagnostyce rozpoczynaj¹cej siê ostrej niewydolnoci nerek [16].
Bia³ko to zas³uguje na omówienie równie¿
ze wzglêdu na wk³ad polskich naukowców
w niedawne zbadanie struktury krystalograficznej jego dimerów. Ogromne trudnoci
zwi¹zane z krystalizacj¹ i opracowaniem
struktury zosta³y przezwyciê¿one w Polsce
w laboratorium prof. M. Jaskólskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
w 2001 roku, gdzie wykazano nieznane do
tej pory zjawisko wymiany domen miêdzy
podjednostkami krystalizuj¹cych dimerów
peptydu [17]. Cystatyna C to polipeptyd o
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masie cz¹steczkowej 13 359 Da i 120 aminokwasach, który wytwarzany jest przez
wszystkie komórki j¹drowe jako 146 aminokwasowy prekursor ulegaj¹cy N-proteolizie
26 aminokwasowego peptydu sygna³owego.
Pe³ni ona funkcje ochronne jako inhibitor
cysteinowych proteaz bia³kowych, w tym
katepsyn zwi¹zanych z przetwarzaniem i
prezentacj¹ antygenów oraz procesami nowotworowymi i zapalnymi. Cystatyna C jest
najsilniejszym inhibitorem katepsyn B, H, L,
S wykazuj¹c wzglêdem nich sub-nanomolarne sta³e dysocjacji. Nale¿y ona do szerszej grupy bia³ek kodowanych na chromosomie 20. Nadrodzina cystatyn dzieli siê na
cystatyny klasy 1, tzw. stefiny, do których
nale¿y cystatyna A i B (98 aminokwasów);
cystatyny klasy 2 (cystatyna C, D, E, M, F,
SA, SN) (peptydy o d³ugoci 100-150 aminokwasów) oraz cystatyny klasy 3, obejmuj¹ce kininogeny, bia³ka o wy¿szej masie cz¹steczkowej (oko³o 430 aminokwasów), zawieraj¹ce motywy sekwencji typowe dla cystatyn klasy 2 (rycina 2). Cech¹ wspóln¹ cystatyn klasy 2 o silnej aktywnoci inhibicyjnej wzglêdem bia³kowych proteaz cysteinowych klasy C1 (papaino-podobnych) oraz
niektórych proteaz klasy C13 (legumaina,
ang. legumain) jest zachowanie czterech
reszt cysteinowych tworz¹cych dwa mostki
disiarczkowe oraz dwóch motywów sekwencji tj. QxVxG (Gln-x-Val-x-Gly, gdzie x oznacza dowolny aminokwas) a tak¿e motywu
VPW (Val-Pro-Trp) [18]. Dimer cystatyny C
zawiera domeny sk³adaj¹ce siê z piêciu
antyrównoleg³ych b-kartek owiniêtych wokó³
piêciu obrotów helisy a drugiego ³añcucha
bia³kowego. Analogiczna wymiana motywów
strukturalnych ma miejsce w symetrycznej
drugiej domenie, zawieraj¹cej helisê a
pierwszego ³añcucha oraz motyw b-kartki
drugiego ³añcucha aminokwasowego dimeru cystatyny C (rycina 3).
Postuluje siê wp³yw cystatyn na modulacjê uk³adu odpornociowego nie tylko poprzez ewentualny udzia³ w przetwarzania
kompleksów MHC II (hamowanie katepsyny S), ale tak¿e stymulacjê syntezy tlenku
azotu (NO) w makrofagach, czynnika TNF
(Tumor Necrosis Factor) oraz interleukiny10. Funkcje oraz cz¹steczki efektorowe dla
cystatyn nie s¹ do koñca poznane [19].
Cystatyna C jest w warunkach fizjologicznych swobodnie przes¹czana przez k³êbuszki nerkowe jako bia³ko o ³adunku dodatnim, nastêpnie reabsorbowana i katabolizowana przez komórki kanalików nerkowych. Kumulacja peptydu w organizmie
mo¿e prowadziæ równie¿ do dzia³añ ubocznych, wskutek tworzenia z³ogów amyloidowych w cianach naczyñ krwiononych i innych narz¹dów, analogicznie do z³ogów bia³ka beta-amyloidu w mózgu w chorobie Alzheimera. Wykazano tak¿e zwi¹zek cystatyny C z dziedziczn¹ angiopati¹ amyloidow¹ charakteryzuj¹c¹ siê powtarzaj¹cymi siê
krwotokami mózgowymi w m³odym wieku
(Hereditary cystatin C amyloid angiopathy,
HCCAA) [20]. Poza chorobami nerek podwy¿szone stê¿enie cystatyny C w surowicy
obserwuje siê w nowotworach z³oliwych,
gor¹czce reumatycznej, a tak¿e w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z chorob¹ prionow¹ Creutzfeldta-Jacoba [21].
Trudno nie wnioskowaæ, ¿e mo¿e mieæ to
zwi¹zek z jej rol¹ moduluj¹c¹ procesy za-
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Rycina 1
Przybli¿ona liczba publikacji dotycz¹cych zastosowania diagnostycznego cystatyny C w chorobach nerek
na tle ogólnego wzrostu zainteresowania tym bia³kiem. Przy wyszukiwaniu zastosowano s³owa kluczowe
kidney i cystatin C.
Approximated number of the papers regarding cystatin C in the kidney diseases diagnostics on the background of general increase of interest. The "kidney" and "cystatin C" keywords were used.

palne oraz z mo¿liwoci¹ tworzenia z³ogów
amyloidowych. Wykazano przy tym jej
umiarkowany zwi¹zek z nieswoistymi markerami zapalnymi (CRP, fibrynogen) a tak¿e wp³yw glikokortykosteroidów oraz funkcji
tarczycy na jej stê¿enie [22]. Zmniejsza³oby
to rolê cystatyny C jako swoistego wskanika chorób nerek, co jednak wcale nie umniejsza jej przydatnoci we wczesnej diagnostyce tych narz¹dów. Wskazuj¹ na to wnioski
z meta-analiz (patrz ni¿ej) oraz fakt, ¿e
przedkliniczny stan upoledzenia funkcji
nerek mo¿e przebiegaæ w³anie na tle procesu zapalnego.
Cystatyna C jako marker dla
wczesnych stadiów przewlek³ej
choroby nerek przy chorobach
wspó³istniej¹cych
Przeprowadzone analizy dotycz¹ce roli
diagnostycznej cystatyny C w chorobach
nerek opieraj¹ siê na podobnych schematach. Autorzy porównywali wartoæ diagnostyczn¹ cystatyny C ze stê¿eniem kreatyniny oraz wielkoci¹ GFR szacowan¹ na podstawie stê¿enia kreatyniny za pomoc¹ równañ empirycznych. Wyniki odnoszone by³y
do precyzyjnych pomiarów klirensu dokonywanych za pomoc¹ badañ radioizotopowych
lub analogicznych, z zastosowaniem nieznakowanych zwi¹zków egzoegennych oznaczanych metodami chromatograficznymi.
Badania dotyczy³y wielu grup chorych, tj. z
ró¿nymi chorobami wspó³towarzysz¹cymi.
W analizowanych kohortach autorzy
uwzglêdniali zarówno chorych bez zdiagnozowanych chorób towarzysz¹cych, jak i pacjentów z nadcinieniem, cukrzyc¹, chorobami sercowo-naczyniowymi, marskoci¹
w¹troby, dzieci i kobiety w ci¹¿y oraz chorych po transplantacji nerek lub w¹troby. Na
podstawie wielu badañ osób zdrowych przedzia³ referencyjny cystatyny C okrelono na
0,53-0,92 mg/l, mierz¹c stê¿enie tego bia³ka metod¹ nefelometryczn¹ (particle enhanced nephelometric immunoassay  PENIA).
Przyjmuje on nieznacznie wy¿sz¹ wartoæ
dla badanych po 50 roku ¿ycia (0,58-1,02
mg/l), praktycznie bez ró¿nic pod wzglêdem

p³ci, w przeciwieñstwie do stê¿enia kreatyniny [23,24].
Interesuj¹ce dane odnonie wartoci
diagnostycznej cystatyny C w porównaniu
z kreatynin¹ dostarczaj¹ badania przeprowadzone u pacjentów ze znacznym nadcinieniem bez cukrzycy. Wykaza³y one znacz¹ce obni¿enie poziomu cystatyny C pod
wp³ywem terapii Valsartanem, towarzysz¹ce poprawie parametrów hemodynamicznych, mimo ¿e stê¿enie kreatyniny nie uleg³o statystycznie istotnej zmianie [25]. Badania prowadzono przez trzy miesi¹ce, podaj¹c dawkê Valsartanu 40-80 mg/dzieñ 30
pacjentom z nadcinieniem. W celu oceny
funkcji nerek dokonywano pomiarów stê¿enia kreatyniny w osoczu, stosunku albuminy/kreatyniny w moczu (Alb/Cr) oraz cystatyny C w surowicy wraz z równoleg³¹ ocen¹
hemodynamiczn¹. Okrelono szczytowy
przep³yw skurczowy, przep³yw koñcowo-rozkurczowy oraz rednie szybkoci przep³ywu w têtnicach miêdzyp³atowych i na ich
podstawie obliczano wskaniki oporu naczyniowego (PI  ang. pulsatility index oraz
wskanik oporu; RI  ang. resistive index).
Poziom cystatyny C u pacjentów z mikroalbuminuri¹ oraz wartoci PI i RI by³y znamiennie wy¿sze ni¿ w kontrolnej grupie badanych bez mikroalbuminurii. Znacz¹cemu
obni¿eniu skurczowego i rozkurczowego
cinienia krwi, obni¿eniu stosunku Alb/Cr w
moczu, obni¿eniu wskanika RI u pacjentów z mikroalbuminuri¹ oraz wskanika PI
po terapii Valsartanem towarzyszy³ spadek
stê¿enia cystatyny C, mimo ¿e stê¿enie kreatyniny w osoczu utrzymywa³o siê wci¹¿ na
tym samym poziomie. Cystatyna C okaza³a
siê markerem równie przydatnym do monitorowania leczenia, jak inne badania biochemiczne (tj. stosunek Alb/Cr w moczu) czy
ocena hemodynamiczna.
W pracy oceniaj¹cej przydatnoæ cystatyny C do wczesnego ró¿nicowania pacjentów (grupa 52 badanych) z cukrzyc¹ typu 2
z zachowan¹ lub te¿ upoledzon¹ funkcj¹
filtracyjn¹ nerek, autorzy wykazali lepsz¹
korelacjê stê¿enia tego markera w surowicy w porównaniu z wartoci¹ GFR wyzna-
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Rycina 2
Podobieñstwo sekwencji aminokwasowych nadrodziny cystatyn  klasy 1 (A i B), klasy 2 (C, D, E, M, F, S, SA, SN) i kininogenu 1 (kin 1, fragment sekwencji).
Dopasowanie wykonane programem KALIGN (http://msa.cgb.ki.se/cgi-bin/msa.cgi, algorytm Clustal W). Zacienienie jednoliterowych symboli aminokwasów obrazuje stopieñ podobieñstwa sekwencji - albo zachowanie (zakonserwowanie) tych samych aminokwasów albo obecnoæ aminokwasów o zbli¿onych w³aciwociach
biochemicznych ³añcuchów bocznych (np. Val vs. Ile). Zakonserwowane motywy sekwencji pe³ni¹ z regu³y funkcje biologiczne. Zaznaczono po³o¿enie reszt cysteinowych tworz¹cych dwa wi¹zania disiarczkowe oraz zachowane motywy sekwencji QxVxG i VPW. Kreski pomiêdzy symbolami aminokwasów oznaczaj¹ luki (ang.
gaps), umieszczone w celu lepszego dopasowania tych fragmentów sekwencji, które zachowuj¹ homologiê. Pokazana pe³na sekwencja prekursora cystatyny C (146
aminokwasów, 26 reszt od N-koñca stanowi peptyd sygna³owy).
Similarity of aminoacids sequences of cystatin superfamilies - class 1 (A and B), class 2 (C, D, E, M, F, S, SA, SN) and kininogen 1 (kin 1, part of sequence).
Rycina 3
Struktura dimeru cystatyny C w formie uciêtej o 10
aminokwasów z N-koñca, znaleziona przez prof. Jaskólskiego i wsp. w z³ogach amyloidowych [17]. Dimer posiada podwójn¹ o symetrii. Helisa a jednego monomeru oraz ß-kartka drugiego ³añcucha oplataj¹ siê wzajemnie tworz¹c dwie symetryczne domeny. Na rysunku pokazano mostki disiarczkowe stabilizuj¹ce dimer tworzone miêdzy resztami cysteiny.
Strza³ka na dole rysunku wskazuje motyw sekwencji aminokwasowej QxVxG + VPW (x  dowolny aminokwas). Wizualizacja zosta³a opracowana programem WebLabViewer 4.0 na podstawie danych z Protein Data Bank (kod struktury bia³ka: 1R4C) (monomery zaznaczono innymi odcieniami szaroci).
Dimmer of cystatic C structure without last 10 N-terminal aminoacids discovered in amyloid deposits
by prof. Jaskólski et al.
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Dwie domeny cystatyny C, kazda
skladajaca sie z pieciu anty-równoleglych
ß-kartek przyleglych do helisy a drugiego
lancucha dimeru, skladajacej sie z pieciu
obrotów.

SS

S
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Motyw sekwencji aminokwasowej
QxVxG + VPW zaznaczony w obu
lancuchach.

czon¹ na podstawie klirensu 51Cr-EDTA i
równolegle obliczanego klirensu endogennej kreatyniny [26]. Wspó³czynnik korelacji
miêdzy cystatyn¹ C (wyra¿on¹ jako odwrotnoæ stê¿enia) i GFR standardu radioizotopowego (r=0,84) by³ znamiennie wy¿szy ni¿
dla zale¿noci miêdzy kreatynin¹ (wyra¿on¹ jako odwrotnoæ stê¿enia) i standardem
radioizotopowym (r=0,65). Szacowanie
GFR na podstawie równania Cockcrofta i
Gaulta tylko nieznacznie poprawi³o dok³adnoæ korelacji z rzeczywist¹ wartoci¹ GFR
dla wskanika opartego na kreatyninie
(r=0,70). Autorzy wykazali silniejsz¹ korelacjê miêdzy wzrostem stê¿enia cystatyny
C i obni¿eniem GFR ze 120 do 20 ml/min/
1,73 m2 ni¿ dla kreatyniny (p<0,05). Na korzyæ cystatyny C przemawia³a równie¿ wyznaczona maksymalna dok³adnoæ diagnostyczna pomiaru stê¿enia cystatyny C w
surowicy (dok³adnoæ 90%) ró¿nicuj¹ca
pacjentów z zachowan¹ funkcj¹ nerek (24
pacjentów, GFR>80 ml/min/1,73 m2) oraz jej
upoledzeniem (28 pacjentów, GFR<80 ml/
min/1,73 m2), znacznie wy¿sza ni¿ dla kreatyniny w surowicy (dok³adnoæ 77%) lub
dla klirensu kreatyniny (dok³adnoæ 85%).
Za³o¿ona w pracy wartoæ graniczna stê¿enia cystatyny C w surowicy równa 0,93 mg/

dl odpowiada³a czêstoci wyników fa³szywie
dodatnich 7,7% (tj. 92.3% swoistoci), daj¹c jednoczenie 1,9% wyników fa³szywieujemnych (tj. 98,1% czu³oæ). Obliczony
próg stê¿enia kreatyniny (87,5 mmol/l) ró¿nicuj¹cy obie grupy badanych dawa³ 5,8%
wyników fa³szywie dodatnich i a¿ 17,0%
wyników fa³szywie ujemnych, a wiêc w praktyce, wiêksze prawdopodobieñstwo uznania
pacjenta chorego za zdrowego w oparciu o
analizê stê¿enia kreatyniny, ni¿ przy ocenie
stanu nerek na podstawie stê¿enia cystatyny C (1,9%). Znamienn¹ statystycznie wartoæ diagnostyczn¹ cystatyny C otrzyma³a
z kolei polska grupa badaczy w ró¿nicowaniu chorych na cukrzycê typu 1 pod k¹tem
wspó³towarzysz¹cej retinopatii, o czym warto krótko nadmieniæ mimo doæ nielicznej
grupy badanych [27]. Badania prowadzono
na grupie 31 pacjentów (20 kobiet i 11 mê¿czyzn), ze rednim wiekiem ¿ycia 37,6 ±
10,75 lat i czasie trwania choroby 21,3 ± 9,55
lat. Stê¿enie cystatyny C u pacjentów z retinopati¹ wynosi³o 1,13 ± 0,30 ng/ml i by³o
wy¿sze ni¿ w przypadku pacjentów bez retinopatii (0,89 ± 0,13 ng/ml). Autorzy wykazali wartoæ diagnostyczn¹ w ró¿nicowaniu
tych chorych, równie¿ w przypadku klirensu
cystatyny C obliczanego za pomoc¹ równañ
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empirycznych, podczas gdy stê¿enie kreatyniny oraz stosunek albumin do kreatyniny
w moczu pozostawa³ w normie w przypadku obu grup badanych. Z kolei wstêpne badania z udzia³em dzieci z cukrzyc¹ typu 1
wykaza³y znamiennie podwy¿szony poziom
cystatyny C u pacjentów ze le wyrównan¹
cukrzyc¹, a jej stê¿enie znacz¹co wzrasta³o wraz z czasem trwania choroby i towarzysz¹cymi jej powik³aniami (nadcinienie,
retinopatia, nefropatia) [28]. Równie¿ polscy
autorzy wykazali przewagê diagnostyczn¹
oceny funkcji nerek u chorych w podesz³ym
wieku (powy¿ej 75 lat) za pomoc¹ cystatyny C w porównaniu z badaniem stê¿enia
kreatyniny [29]. Nie wykazano natomiast
korelacji miêdzy podwy¿szonym stê¿eniem
tego bia³ka, a wielkoci¹ nerek ocenian¹ za
pomoc¹ badania USG. Autorzy komentuj¹
przy tym kontrowersje wokó³ oceny funkcji
nerek w podesz³ym wieku na podstawie ultrasonograficznej oceny wielkoci tych narz¹dów [30].
W przypadku pacjentów po transplantacji nerek stê¿enie cystatyny C okaza³o siê
markerem funkcji nerek o wy¿szej precyzji
dla wysokich wartoci GFR, podczas gdy
korelacja klirensu kreatyniny oraz stê¿enia
cystatyny C z wzorcowym GFR nie ró¿ni³a
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Tabela I
Wybrane równania empiryczne (wród wielu opracowanych) stosowane do szacowania GFR w oparciu o
stê¿enie kreatyniny w surowicy (Pkreat [mg/dl]).
Selected empiric formulas (from many) for GFR estimation based on serum creatinine level (Pcreat [mg/dl]).

Równanie Cockcrofta i Gaulta (w przypadku pacjentów doros³ych):
C kreat = A ´

(140 - wiek) ´ masa ciala[kg]
Pkreat [mg/dl] ´ 72

[ml/min]

A=1 dla mê¿czyzn, A=0.85 dla kobiet.

Uproszczone zalecane równanie MDRD (Modified Diet of Renal
Disease):
GFR =

186.3
´ A ´B
Pkreat [mg/dl]1.154 ´ wiek 0.203

[ml/min/1.73 m 2] (wartoæ standaryzowana na powierzchniê cia³a)
A=1 (0.742) m ê¿czyni (kobiety);
B=1 (lub 1.21 dla rasy czarnej).

Oryginalne równanie MDRD:
GFR =

170 ´ Alb 0.318
´ A ´B
Pkreat [mg/dl] 0.999 ´ wiek 0.176 ´ BUN 0.170

w [ml/min/1.73 m 2]
A=1 (0.762) m ê¿czyni (kobiety);
B=1 (lub 1.18 dla rasy czarnej)
BUN  stê¿enie azotu mocznika w surowicy [mg/dl]
Alb- stê¿enie albumin w surowicy [g/dl].

Równanie kwadratowe Mayo-Clinic (MCQ):

GFR = exp[1.911 + 5.249/Pkreat - 2.114 / P 2
- 0.00686 ´ wiek - A]
kreat
gdzie A=0(0.205) dla m ê¿czyzn(kobiet).

Równanie Schwartza (stosowane u dzieci i dorastaj¹cej m³odzie¿y):
GFR =

k ´ wzrost [cm ]
2
[ml/min/1.73m ]
Pkreat

gdzie k=0.33-0.45 dla niemowl ¹t, k=0.55 dla wieku 2-12 lat, k=0.55 dla dojrzewaj¹cych
dziewcz¹t, k=0.70 dla dojrzewaj¹cych ch³opców (wartoci k bardzo zale¿ne od
laboratorium i metody oznaczania kreatyniny).

Tabela II
Stadia przewlek³ej choroby nerek w oparciu o graniczne wielkoci przes¹czania k³êbuszkowego wed³ug K/
DOQI (por. tekst).
Stages of chronic kidney disease based on borderline values of glomerular filtration rate.
Stadium
PChN
1.

Wed³ug K/DOQI

Nazw a zw y czajow a

Uszkodzenie nerek z praw id³ow y m Choroba nerek z praw id³ow y m GFR
lub podw y ¿szony m GFR
(w y stêpuje czêsto z album inuri¹)

>90

2.

Uszkodzenie nerek z niew ielkim
zm niejszeniem GFR

PNN w czesna (tj. utajona)

60-89

3.

Um iarkow ane zm niejszenie GFR

PNN um iarkow ana (tj. w y rów nana)

30-59

4.

Du¿e zm niejszenie GFR

PNN ciê¿ka (tj. niew y rów nana)

15-29

5.

Niew y dolnoæ nerek

PNN schy ³kow a(tj. m ocznica)

<15

siê istotnie statystycznie dla ciê¿szych stadiów przewlek³ej choroby nerek. Autorzy
badañ prowadzonych w Klinice Chorób
Wewnêtrznych na Uniwersytecie w Bonn z
udzia³em 105 pacjentów dokonali porównania wartoci diagnostycznej stê¿enia cysta-
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Przedzia³ w artoci GFR
[m l/m in/1,73m 2]

tyny C oraz klirensu MDRD z wartoci¹ GFR
otrzyman¹ na podstawie pomiaru klirensu
99m
Tc-DTPA [31]. Analiza wykresów ROC
[ang. Receiver Operating Characteristic, tj.
zale¿noci czu³oci wzglêdem parametru (1specyficznoæ), wed³ug których idealny mar-

ker charakteryzowa³by siê 100% specyficznoci¹ i 100% czu³oci¹] stosowana do
oceny wartoci diagnostycznej pojedynczych markerów, wykaza³a porównywaln¹
wartoæ obu wskaników dla ca³ego zakresu GFR wyznaczonego metod¹ wzorcow¹.
Zaobserwowano jednak zwiêkszenie wartoci diagnostycznej cystatyny C w porównaniu z klirensem MDRD dla wartoci GFR
wy¿szych od 55 ml/min/1,73 m2 (p=0,045
dla 65 ml/min/1,73 m2), tj. w przypadku dobrze funkcjonuj¹cych przeszczepów
(GFR>40 mL/min/1,73 m2). Niemniej jednak ze wzglêdu na wiêksz¹ dostêpnoæ pomiarów poziomu kreatyniny, autorzy polecaj¹ nadal wartoæ klirensu MDRD do oceny funkcji nerek u pacjentów po przeszczepie tego narz¹du.
GFR szacowane za pomoc¹ równañ
empirycznych opartych na stê¿eniu
cystatyny C
Ci sami autorzy z Uniwersytetu w Bonn
w poniejszej pracy opartej na tej samej grupie chorych, wykazuj¹ jednak przewagê
obliczania GFR w oparciu o stê¿enie cystatyny C przy pomocy równañ empirycznych, nad równaniem MDRD opieraj¹cym
siê na stê¿eniu kreatyniny w surowicy [32].
W przeciwieñstwie do dobrze okrelonych
(wraz z poznanymi ograniczeniami) równañ
wi¹¿¹cych stê¿enie kreatyniny z GFR, równania oparte na cystatynie C do tej pory
nie spotka³y siê z równie szerokim zainteresowaniem i wymagaj¹ dalszych opracowañ. Autorzy porównywali dok³adnoæ diagnostyczn¹ oceny GFR za pomoc¹ trzech
formu³ opartych na cystatynie C, tj. równañ
Larssona, Hoeka i Fillera (tabela III) z wynikami otrzymanymi na podstawie równania MDRD. Wspó³czynniki korelacji szacunków GFR za pomoc¹ równañ empirycznych
z rzeczywistym GFR (klirens 99mTc-DTPA)
by³y wysokie i mieci³y siê w przedziale
0,83-0,87. Zarówno równanie Fillera jak i
MDRD zawy¿a³o znacznie szacowan¹ wartoæ GFR (tj. dawa³o wysokie wartoci przes¹czania mimo wysokich stê¿eñ markerów), podczas gdy równanie Larssona znacz¹c¹ j¹ niedoszacowywa³o (mimo niskich
wartoci cystatyny C dawa³o zbyt niskie
wartoci szacowanego GFR). Odchylenie
od wartoci rzeczywistej w przypadku równania Hoek'a by³o natomiast minimalne.
Precyzja (precision) formu³y Hoeka (8,9 ml/
min/1,73 m2) i równania Larssona (9,6 ml/
min/1,3 m2) by³a znacz¹co wy¿sza ni¿ równania MDRD (11,4 ml/min/1,73 m2; p<0,035
dla ka¿dego) (tj. równania oparte na cystatynie C dawa³y mniejszy rozrzut szacowanych wartoci ni¿ równanie MDRD). Dok³adnoæ (accuracy) równania Hoeka
(97,2%) (obliczona na poziomie 50%  tj.
tylko 2,8% oszacowanych wyników ró¿ni³o
siê wiêcej ni¿ 50% od rzeczywistych wartoci GFR) by³a znacznie wy¿sza ni¿ w
przypadku równania MDRD (85,3%). Przewagê diagnostyczn¹ równania Hoeka nad
ocen¹ wielkoci przes¹czania k³êbuszkowego za pomoc¹ MDRD autorzy wykazali
równie¿ w przypadku pacjentów po ortotopowym przeszczepie w¹troby, gdzie dok³adna ocena funkcji filtracyjnych nerek jest
szczególnie istotna [33].
Przedzia³y stê¿eñ cystatyny C wyprowadzone z wybranych równañ empirycz-
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Tabela III
Niektóre równania stosowane do obliczania GFR na podstawie stê¿enia cystatyny C w surowicy.
Selected formulas used for calculation of GFR based on serum creatinine concentration.
Rów nanie Hoeka

GFR = -4,32 + 80,35/Cy sC [m l/m in/1,73 m 2]

Rów nanie Larssona

GFR = 77,239 x Cy sC-1,2623 [m l/m in]

Rów nanie Fillera

Log(GFR) = 1,962 + [1,123 x log (1/Cy sC)] [m l/m in/1,73 m 2]

Rów nanie Le Bricona

GFR = 78/Cy sC + 4 [m l/m in/1,73 m 2]

Gdzie Cy sC - stê¿enie cy staty ny C [m g/l]
(uw aga: w y stêpuj¹ce w w w. rów naniach param etry liczbow e, okrelone em piry cznie,
nosz¹ odpow iedni w y m iar)

Tabela IV
Stê¿enia cystatyny C [mg/l] wyliczone na podstawie równañ empirycznych dla poszczególnych przedzia³ów
wartoci GFR charakteryzuj¹cych kolejne stadia przewlek³ej choroby nerek.
Cystatin C concentration (mg/l) calculated from empirical formulas for given values of GFR characterized
consecutive stages of chronic kidney disease.
Stadium
PChN

G FR
[m l/m in/1,73m 2]

Cy staty na C
(rów n.Hoeka)
[m g/l]

Cy staty na C
(rów n.Larssona)
[m g/l]

Cy staty na C
(rów n. Fillera)
[m g/l]

1.

>90

<0,85

<0,85

<1,01

2.

60-89

1,25-0,86

1,01-0,85

1,18-1,01

3.

30-59

2,34-1,27

1,36-1,02

1,54-1,19

4.

15-29

4,16-2,41

1,84-1,38

2,01-1,56

5.

<15

>4,16

>1,84

>2,01

nych, a odpowiadaj¹ce granicznym wartociom GFR charakteryzuj¹cym kolejne stadia przewlek³ej choroby nerek, przedstawilimy w tabeli IV. O ile niskie wartoci stê¿enia cystatyny C szacuj¹ wartoæ GFR wed³ug wszystkich rozwa¿anych równañ na odpowiadaj¹c¹ wczesnym stadiom choroby, o
tyle nale¿y wykazywaæ ostro¿noæ przy interpretacji oznaczonych wy¿szych stê¿eñ
tego markera, gdzie rozbie¿noæ w ocenie
GFR jest wysoka i zale¿y od zastosowanego równania.
Niektóre prace wskazuj¹ jednak, ¿e stê¿enie cystatyny C podobnie jak kreatyniny,
mo¿e byæ zale¿ne od masy miêniowej, a
równania szacuj¹ce wartoæ GFR na podstawie stê¿enia cystatyny C przy uwzglêdnieniu tego parametru daj¹ wartoci bli¿sze
rzeczywistemu klirensowi markera wzorcowego (inuliny) [34].
Dostêpne metaanalizy
Weryfikacjê wielu przeprowadzonych
analiz wartoci diagnostycznej cystatyny C
jako wyk³adnika funkcji nerek stanowi¹ opublikowane meta-analizy, w których autorzy
przedstawiaj¹ korelacje wartoci diagnostycznej wskaników endogennych, tj. cystatyny C i kreatyniny z precyzyjnymi pomiarami klirensu substancji egzogennych. Pierwsza, opublikowana w 2002 roku podsumowuje wyniki z 54 grup danych, obejmuj¹cych
³¹czn¹ liczbê 4492 przedmiotowych próbek
krwi, daj¹c ca³kowity wspó³czynnik korelacji
dla odwrotnoci stê¿enia cystatyny C w surowicy równy r=0,816 (95% CI 0,804-0,826),
wy¿szy ni¿ dla odwrotnoci stê¿enia kreatyniny (1/Cr) (r=0.742, 95% CI 0,726-0,758,
p<0,001) [35]. Analiza ROC (por. wy¿ej)
wskazuje równie¿ na istotn¹ poprawê czu³oci i specyficznoci dla korelacji odwrot-

Cy staty na C
(rów n. Le Bricona)
[m g/l]
<0,91
1,39-0,92
3,00-1,42
7,09-3,12
>7,09

noci stê¿enia cystatyny C z wartoci¹ wzorcowego GFR, daj¹c wartoæ redni¹ parametru AUC (ang. area under curve, tj. pole
powierzchni pod krzyw¹; im wiêksze tym
lepsza charakterystyka czu³oci i specyficznoci) równ¹ 0,926; 95% CI 0,892-0,960),
tj. wy¿sz¹ ni¿ dla kreatyniny (AUC=0,837;
95% CI, 0,796 to 0,878; p< 0,001). W wietle analizowanych danych, wed³ug autorów
najdok³adniejsz¹ metod¹ oznaczania stê¿enia cystatyny C, w porównaniu z innymi
metodami (ELISA, immunoturbidymetria),
by³o oznaczanie immunonefelometryczne
(r=0,846 vs. r=0,784, p<0,001) [36]. W
meta-analizie opublikowanej w 2007 autorzy porównywali wyniki badañ z lat 19852006 opisane w bazach MEDLINE i EMBASE, uwzglêdniaj¹c 27 grup chorych analizowanych w 24 projektach badawczych
(³¹cznie 2007 pacjentów) [37]. Jak wynika
z ich interpretacji, rednia czu³oæ cystatyny C (81%) przewy¿sza czu³oæ diagnozy
upoledzenia funkcji nerek na podstawie
stê¿enia kreatyniny (69%) przy podobnej
specyficznoci (rednia 88% dla obu markerów). Cystatyna C ma przewagê diagnostyczn¹ zw³aszcza w przypadku wartoci referencyjnych GFR odpowiadaj¹cych ³agodnemu upoledzeniu funkcji nerek (GFR 6079 mL/min/1,73 m2).
Nie ma natomiast jednoznacznych danych na temat przydatnoci cystatyny C w
ocenie funkcji nerek u kobiet w ci¹¿y. Niektóre prace wykazuj¹ przewagê diagnostyczn¹ cystatyny C nad kreatynin¹ tak¿e u
pacjentek z nadcinieniem w ci¹¿y, jednak
czêæ z nich demonstruje bardzo niski
wspó³czynnik korelacji z rzeczywistymi wielkociami przes¹czania k³êbuszkowego.
Dane te wymagaj¹ dalszego potwierdzenia
[38-40].
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Czynnik prognostyczny w chorobach
sercowo-naczyniowych
Zagadnienie wartoci prognostycznej
cystatyny C w chorobach sercowo-naczyniowych zas³uguje na odrêbne omówienie,
trudno jednak nie wspomnieæ o nim krótko
w niniejszej pracy. Przewlek³a choroba nerek wi¹¿e siê z aktywacj¹ uk³adu wspó³czulnego, stresem oksydacyjnym, dysfunkcj¹
ródb³onka, kalcyfikacj¹ naczyñ, wzrostem
oporu naczyniowego. Czynniki te w oczywisty sposób wi¹¿¹ siê z patofizjologi¹ uk³adu
sercowo naczyniowego [41]. Ponadto w
skrajnym przypadku pacjentów dializowanych ocenia siê, ¿e ryzyko mierci z powodu incydentów sercowo-naczyniowych wzrasta od 10 do 30 razy [42]. Badania nad znaczeniem cystatyny C w diagnostyce chorób
sercowo-naczyniowych wykazuj¹ wysok¹
wartoæ prognostyczn¹ poziomu cystatyny
C w ocenie ryzyka ogólnej miertelnoci,
oraz miertelnoci zwi¹zanej z nag³ymi incydentami sercowo-naczyniowymi.
Cystatyna C stosownie do badañ z
udzia³em kohorty Cardiovascular Health
Study okaza³a siê dobrym czynnikiem prognostycznym chorób sercowo-naczyniowych w przypadku starszych pacjentów, u
których nie stwierdzono przewlek³ej choroby nerek na podstawie pomiaru klirensu kreatyniny. Podwy¿szone stê¿enie cystatyny C
korelowa³o ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ mierci na tle sercowo-naczyniowym (HR=1,42;
95% CI 1,30-1,54); zwiêkszeniem ogólnej
miertelnoci (HR=1,33; 95% CI 1,25-1,40),
wyst¹pieniem zawa³u serca (HR=1,20; 95%
CI 1,06-1,36), pogorszeniem niewydolnoci
kr¹¿enia (HR=1,28; 95% CI 1,17-1,40), a
tak¿e czêstoci¹ udarów mózgu (HR=1,22;
95% CI 1,08-1,38). Podwy¿szone stê¿enie
kreatyniny w surowicy charakteryzowa³o siê
o wiele s³absz¹ korelacj¹ z ryzykiem wyst¹pienia analizowanych punktów koñcowych
i stanowi³o czynnik prognostyczny jedynie
dla mierci sercowo-naczyniowej (HR=1,17;
95% CI 1,03-1,32) [43].
Mo¿liwoci diagnostyczne
O ile przeciêtna cena standardowego
pomiaru stê¿enia kreatyniny waha siê w granicach 5 z³, analiza stê¿enia cystatyny C,
któr¹ oferuj¹ niektóre laboratoria w Polsce,
wi¹¿e siê obecnie z kosztem ok. 35 z³. Choæ
oznaczanie poziomu cystatyny C oparte jest
g³ównie na metodach immunonefelometrycznych oraz immunoturbidymetrycznych,
chyba warto wspomnieæ o mo¿liwociach
jakie daje dynamicznie rozwijaj¹ca siê spektrometria masowa (MS), coraz bardziej dostêpna w proteomice diagnostycznej (tj. ocenie profilu i stosunków ilociowych wszystkich bia³ek w okrelonych tkankach), tak¿e
w kontekcie chorób nefro- i kardiologicznych [44,45]. Niewykluczone, ¿e techniki,
które w wielu krajach stosowane s¹ na szerok¹ skalê do badañ przesiewowych (np. wykluczanie bloków metabolicznych u noworodków na podstawie analizy metabolitów) i
w Polsce wyjd¹ szeroko poza orodki i programy badawcze, gdzie wykorzystuje siê
przecie¿ ich szerok¹ gamê na poziomie
wiatowym równie¿ do identyfikacji bia³ek.
Mo¿liwoci zastosowañ spektrometrii masowej do diagnostyki tak¿e innych chorób
mog¹ przyspieszyæ proces wdra¿ania tej
techniki w medycynie. Warto wspomnieæ, ¿e
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blisko spokrewniony z cystatyn¹ C polipeptyd cystatyna o masie cz¹steczkowej 12 500
(produkt proteolizy cystatyny C), ostatnio
rozwa¿any jest jako marker niektórych chorób neurologicznych, w tym stwardnienia
rozsianego, stwardnienia zanikowego bocznego oraz otêpienia czo³owo-skroniowego
[46-48]. Do wyników tych nale¿y podchodziæ
jednak ostro¿nie. Wed³ug innych autorów,
którzy zweryfikowali otrzymany wynik, zmiana stosunku cystatyny/cystatyny C wykazana u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
wynika³a raczej z proteolizy bia³ka podczas
transportu i przechowywania próbek, ni¿ jako
obraz swoisty dla tej choroby [49].
Podsumowanie
Coraz szersze zainteresowanie cystatyn¹ C jako wczesnym markerem przewlek³ej choroby nerek ma uzasadnienie w wielu przeprowadzonych badaniach uwzglêdniaj¹cych pacjentów z ró¿nymi chorobami
wspó³towarzysz¹cymi. Obserwuje siê wiêksz¹ wartoæ diagnostyczn¹ cystatyny C w
przypadku chorób wspó³istniej¹cych i mniejsz¹ zale¿noci¹ od parametrów stanu fizjologicznego pacjenta ni¿ w przypadku kreatyniny.
Autorzy badañ nad wykorzystaniem cystatyny C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na jej
czu³oæ, a tak¿e korelacjê z dok³adn¹ wartoci¹ GFR we wczesnych stadiach przedklinicznych oraz ³agodnym upoledzeniu
funkcji tych narz¹dów, gdzie ocena funkcji
filtracyjnych za pomoc¹ klirensu endogennej kreatyniny mo¿e w ogóle nie zdradzaæ
odchyleñ od normy. Marker ten mo¿e byæ
przydatny we wczesnych badaniach przesiewowych. W ocenie funkcji nerek w zaawansowanych stadiach choroby zalecaj¹
jednak ostro¿noæ.
Cystatyna C stanowi równie¿ czynnik
prognostyczny chorób sercowo-naczyniowych zwi¹zanych z zaburzeniami funkcji nerek, tak¿e na etapie przedklinicznych stadiów PChN. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
jej poziom mo¿e byæ zwiêkszony w chorobach nowotworowych, jak równie¿ zale¿y od
niektórych leków oraz stanu funkcji tarczycy.
Oznaczanie cystatyny C posiada zalety
jako pomiar markera endogennego nie zwi¹zany z obci¹¿eniem dla pacjenta przy dok³adnoci dorównuj¹cej ocenie funkcji nerek za pomoc¹ inwazyjnych badañ radioizotopowych.
Niezale¿nie jednak od wartoci diagnostycznej i predykcyjnej pojedynczego markera biochemicznego, nie nale¿y przeceniaæ
jego znaczenia. Choæ jest on pomocny przy
wykluczaniu ryzyka oraz monitorowania przebiegu choroby, nie mo¿e byæ jedynym kryterium oceny stanu klinicznego, determinuj¹cym dalsze postêpowanie terapeutyczne.
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