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Nefropatia zwi¹zana z oty³oci¹
Joanna DYTFELD

W ci¹gu ostatnich dwóch dekad w wiêkszoci rozwiniêtych krajów wiata
obserwuje siê sta³y i znaczny wzrost czêstoci wystêpowania zarówno nadwagi
jak i oty³oci. Wzrastaj¹ca liczba dowodów wskazuje na istotne miejsce nadmiernej masy cia³a w patogenezie przewlek³ej choroby nerek. W niniejszej pracy przeanalizowano potencjalne mechanizmy bior¹ce udzia³ w rozwoju nefropatii zwi¹zanej z oty³oci¹, przedstawiono zmiany czynnociowe i strukturalne
obserwowane w nerkach oty³ych chorych. Wskazano na potencjalne znaczenie
terapii oty³oci i jej metabolicznych powik³añ jako skutecznej formy profilaktyki
i leczenia przewlek³ej choroby nerek w tej grupie chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 253-257)

Obesity-related nephropathy
Over the past two decades in most developed countries steady and significant increase in overweight and obesity prevalence has been observed. Growing number of evidence indicate obesity as an important risk factor in
pathogenesis of chronic kidney disease. This paper analyses potential mechanisms associated with obesity-related nephropathy, describes functional disorders and histological lesions observed in obese patients, shows potential renal
benefits from obesity and its metabolic consequences treatment.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 253-257)

Przewlek³a choroba nerek jest z³o¿onym
zespo³em chorobowym rozwijaj¹cym siê z
powodu uszkodzenia mi¹¿szu nerek przez
tocz¹ce siê procesy patologiczne, powoduj¹ce stopniowe siê pogarszanie siê GFR,
narastanie zaburzeñ funkcji endokrynnej i
wydalniczej nerek. Powiêkszaj¹ca siê liczba chorych na schy³kow¹ niewydolnoæ nerek (end-stage renal disease  ESRD), zwi¹zane z tym powik³ania sercowo-naczyniowe oraz wysokie wskaniki miertelnoci
s¹ problemem ogólnowiatowym. Pacjenci
ze schorzeniami nerek s¹ szczególnie nara¿eni na choroby uk³adu kr¹¿enia, poniewa¿ do klasycznych czynników ryzyka do³¹czaj¹ siê specyficzne dla chorób nerek np. hiperlipoproteinemia, bia³komocz czy
podwy¿szony poziom fibrynogenu. Liczba
osób wymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego podwaja siê w okresach rednio 10letnich  szacuje siê, ¿e w Stanach Zjednoczonych osi¹gnie ona w roku 2010 650 tysiêcy, a koszty jej leczenia wynios¹ 28 miliardów dolarów [54]. W Polsce liczba osób
leczonych dializami przekroczy³a 14 tysiêcy [29]. G³ównymi przyczynami przewlek³ej
choroby nerek w Polsce s¹: nefropatia cukrzycowa (cukrzyca jest tak¿e najczêstsz¹
przyczyn¹ rozpoczynania dializoterapii),
nefropatia nadcinieniowa, pierwotne k³êbuszkowe zapalenie nerek, przewlek³e cewkowo-ródmi¹¿szowe zapalenie nerek, wielotorbielowatoæ nerek, rzadziej choroby
uk³adowe [37]. Identyfikacja zatem potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka
rozwoju ESRD powinna mieæ znaczenie
priorytetowe.
Bior¹c pod uwagê kontekst spo³eczny i

ekonomiczny ESRD coraz wiêksze znaczenie przypisuje siê dotychczas niedocenionej przyczynie niewydolnoci nerek  oty³oci. W ci¹gu ostatnich dwóch dekad obserwuje siê bowiem w wiêkszoci rozwiniêtych
krajów wiata sta³y i znaczny wzrost czêstoci wystêpowania zarówno nadwagi jak i
oty³oci. Na podstawie ostatniego badania
NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey) przeprowadzonego w
latach 1999-2002 wykazano, ¿e a¿ 65,7%
doros³ej populacji ma nadwagê lub oty³oæ,
u 30,6% stwierdzono oty³oæ (BMI>30 kg/
m2) i u 5,1% oty³oæ patologiczn¹ (BMI>40
kg/m2) [20]. W Stanach Zjednoczonych
koszty zwi¹zane z leczeniem chorych z nadwag¹ lub oty³ych szacuje siê na 100 mld
dolarów rocznie, co stanowi ok. 6% wszystkich wydatków na opiekê zdrowotn¹. Podobna sytuacja epidemiologiczna wystêpuje w
krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii w
ci¹gu ostatnich 25 lat mia³ miejsce trzykrotny wzrost czêstoci wystêpowania oty³oci.
W 1980 roku tylko 6% mê¿czyzn i 8% kobiet by³o klasyfikowanych jako oty³e, podczas gdy w 2002 roku kryterium oty³oci
spe³nia³o ju¿ 23% mê¿czyzn i 25% kobiet
(populacja od 16. do 75. roku ¿ycia) [16].
W pierwszym ogólnopolskim badaniu
obejmuj¹cym reprezentatywn¹ grupê doros³ych Polaków w wieku 18-94 lat oceniaj¹cym rozpowszechnienie czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego, NATPOL PLUS
(Nadcinienie Têtnicze w Polsce Plus Zaburzenia Lipidowe) wykazano, ¿e co drugi
doros³y Polak ma nadwagê lub jest oty³y.
BMI>25 kg/m2 stwierdzono u 53% badanych
respondentów, u 58% mê¿czyzn i 48% ko-
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biet. Nadwagê istotnie czêciej rozpoznawano
u mê¿czyzn (39%) ni¿ u kobiet (29%); czêstoæ
wystêpowania oty³oci wynios³a 19% zarówno
wród kobiet, jak i mê¿czyzn [56].
Ca³okszta³t niekorzystnych zjawisk indukowanych przez oty³oæ zosta³ okrelony
mianem zespo³u metabolicznego i formalnie zdefiniowany przez WHO w 1998 roku.
Zweryfikowana przez NCEP/ATPIII w 2001
definicja zespo³u metabolicznego stanowi³a
podstawê do okrelenia czêstoci jego wystêpowania w populacji objêtej badaniem
NHANES III [17]. Niestandaryzowana oraz
standaryzowana w stosunku do wieku wynosi³a odpowiednio 21,8 i 23,7% w populacji Stanów Zjednoczonych powy¿ej 20 roku
¿ycia. Daje to liczbê ok. 47 milionów ludzi
cierpi¹cych na zespó³ metaboliczny. W Polsce czêstoæ jego wystêpowania to tak¿e
ok. 20% z niewielk¹ przewag¹ kobiet (22%)
ni¿ mê¿czyzn (18%) (populacja miêdzy 18.
a 94. r.¿.) [57]. Warto dodaæ, ¿e liczby te nie
odnosz¹ siê do najnowszych, bardziej restrykcyjnych  przynajmniej dla Europejczyków  wytycznych rozpoznawania zespo³u
metabolicznego [25]. Po ich uwzglêdnieniu
szacunki co do rozpowszechnienia zespo³u
prawdopodobnie bêd¹ wy¿sze. Jest to fakt
o tyle niepokoj¹cy, ¿e nie ma ju¿ w¹tpliwoci, i¿ zespó³ metaboliczny powoduje wzrost
zachorowalnoci na choroby sercowo - naczyniowe. Brak jest jednak badañ potwierdzaj¹cych, które z jego sk³adowych (hiperglikemia, nadcinienie têtnicze, oty³oæ
trzewna, dyslipidemia) wp³ywa najsilniej na
ryzyko powik³añ. Dysponujemy danymi, które upowa¿niaj¹ nas do stwierdzenia, ¿e zespó³ metaboliczny zwiêksza ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych bardziej ni¿ izolowana hiperglikemia i wywiera dodatkowy efekt
patogenetyczny z powodu skojarzenia wielu czynników ryzyka  przede wszystkim hiperinsulinemii i insulinoopornoci [44]. Ustalono, ¿e osoby z zespo³em metabolicznym i
wysokim ryzykiem wg Framingham Risk
Score s¹ oko³o 20% bardziej zagro¿one
powik³aniami od osób z wysokim ryzykiem,
ale bez rozpoznania zespo³u metabolicznego [33]. Co wiêcej, coraz wiêcej mówi siê o
powik³aniach nerkowych zespo³u metabolicznego.
BMI a choroba nerek nerek
Dowodów na zwi¹zek BMI z dysfunkcj¹
nerek jako pierwsze dostarczy³y badania
eksperymentalne na zwierzêtach. Zaobserwowano, ¿e oty³e szczury szczepu Zuckera
w 90% umieraj¹ na niewydolnoæ nerek,
czemu zapobiega restrykcja po¿ywienia o
20% [47]. Tezê o zwi¹zku miêdzy nadmiarem masy cia³a a ryzykiem rozwoju niewydolnoci nerek bada³y tak¿e du¿e badania
epidemiologiczne w populacji chorych na
ESRD. Hsu i wsp. w restrospektywnym badaniu kohortowym obejmuj¹cym ponad 320
tys. osób wykazali, ¿e wraz ze wzrostem BMI
ronie czêstoæ wystêpowania ESRD  od
10 na 100 tys. osób wród osób z BMI 1824,5 kg/m2 do 108 na 100 tys. wród tych z
oty³oci¹ olbrzymi¹ (BMI >40 kg/m2). Wysoka wartoæ BMI pozosta³a niezale¿nym
predyktorem rozwoju ESRD tak¿e po
uwzglêdnieniu wartoci cinienia têtniczego oraz obecnoci (lub nie) cukrzycy [23].
Korzystaj¹c z definicji zespo³u metabolicznego Chen i wp. przedstawili podobne wnio-
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ski. Badaj¹c ponad 6000 osób z przewlek³¹
chorob¹ nerek i tyle samo z mikroalbuminuri¹, stwierdzili, ¿e im wiêcej sk³adowych
zespo³u metabolicznego, tym wiêksza czêstoæ wystêpowania jawnej, jak i niejawnej
klinicznie choroby nerek. I tak u osób z 1
czynnikiem zespo³u metabolicznego czêstoæ rozpoznawanej mikroalbuminurii wynios³a 4,9% (przewlek³ej choroby nerek 
0,9%), natomiast z 5 czynnikami  20,1%
(przewlek³ej choroby nerek  9,2%) [13].
Nefropatia zwi¹zana
z zespo³em metabolicznym
W kontekcie powik³añ oty³oci w pimiennictwie coraz czêciej u¿ywa siê pojêcia glomerulopatii zwi¹zanej z oty³oci¹
(ORG  obesity-related glomerulopathy).
Uwa¿a siê, ¿e jej czêstoæ to oko³o 2% [28],
natomiast zwi¹zek miêdzy jej nasileniem a
czasem trwania oty³oci pozostaje niejasny;
dostêpne prace badawcze mówi¹ o co najmniej 2-letnim czasie trwania oty³oci do
czasu rozwoju ORG [35]. W celach diagnostycznych wyodrêbnia siê trzy sk³adowe
tego zespo³u chorobowego: oty³oæ, zaznaczony bia³komocz bez obrzêków i prawid³owy poziom albumin w surowicy. Najczêciej
wystêpuje u oty³ych z BMI przekraczaj¹cym
40 kg/m2, a wiêc w oty³oci olbrzymiej. Poziom cholesterolu ca³kowitego w surowicy
jest zwykle ni¿szy ni¿ u osób z zespo³em
nefrotycznym, natomiast GFR jest zwykle
obni¿ony [11]. Aby rozpoznaæ ORG nale¿y
wykluczyæ nefropatiê cukrzycow¹ i nadcinieniow¹. Czêstoæ rejestrowanych ORG
ronie. Analiza wszystkich biopsji nerek
wykonanych w Renal Pathology Laboratory
Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku
(n=6818) wykaza³a dziesiêciokrotny wzrost
wystêpowania czêstoci tych glomerulopatii miêdzy okresami 1986-2000 a 1996-2000:
z 0,2% do 2% [28]. Obecnoæ u chorych
oty³ych szczególnych zmian histologicznych
w nerkach jest kolejnym dowodem potwierdzaj¹cym udzia³ oty³oci w rozwoju patologii nerek. Najczêstszym rozpoznaniem histopatologicznym jest ogniskowe i segmentalne stwardnienie k³êbuszków nerkowych
(FSGS  focal segmental glomerulosclerosis). Mo¿na je odró¿niæ od stwardnienia idiopatycznego na podstawie stwierdzenia
obecnoci powiêkszenia k³êbuszków nerkowych i s³abiej zaznaczonego zatarcia wyrostków stopowatych [12]. Mimo istnienia u
tych chorych niekiedy nawet bardzo znacznego bia³komoczu nie rozwija siê u nich
pe³en zespó³ nerczycowy, co tak¿e pozwala
odró¿niæ idiopatyczne FSGS od FSGS spowodowanego oty³oci¹. Pierwotnie rejestrowane przypadki ORG przemawia³y za
wzglêdnie ³agodnym przebiegiem choroby,
ale nasza dotychczasowa wiedza weryfikuje te pogl¹dy. Wydaje siê tak¿e, ¿e wbrew
wczeniejszym przypuszczeniom rokowanie
u tych osób jest z³e  Praga i wsp. wykazali,
ze u prawie po³owy rozwija siê ostatecznie
przewlek³a choroba nerek [42].
Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój
nefropatii zwi¹zanej z zespo³em
metabolicznym
Znaczenie w patofizjologii nefropatii
zwi¹zanej z oty³oci¹ wydaje siê mieæ kilka
czynników:
 Hiperperfuzja k³êbuszkowa. Badania

eksperymentalne wykaza³y zwiêkszony
przep³yw nerkowy i wzrost filtracji k³êbuszkowej u oty³ych zwierz¹t. Warto dodaæ, ¿e
FSGS rozpoznaje siê w tak¿e stanach klinicznych generalnie zwi¹zanych z hiperfiltracj¹, takich jak np. obecnoæ jednej nerki.
W oty³oci jest to wywo³ane rozszerzeniem
têtniczek doprowadzaj¹cych k³êbuszka,
prawdopodobnie poprzez zwiêkszenie resorbcji zwrotnej sodu w pêtli Henlego [43].
Za zwiêkszon¹ resorbcjê zwrotn¹ sodu odpowiadaæ mo¿e natomiast wzmo¿ona aktywnoæ wspó³czulna (ma ona miejsce tak¿e lokalnie w nerkach), hiperinsulinemia
(choæ efekt wzmo¿enia reabsorbcji cewkowej sodu przez ni¹ indukowany opisuje siê
jako przejciowy) oraz nadmierna ekspresja uk³adu RAA (tak¿e lokalnego). Nie mo¿na zaniedbaæ znaczenia fizycznych zmian
w nerkach. Wykazano, ¿e zwiêkszenie obwodu brzucha skutkuje u niektórych oty³ych
wzrostem cinienia wewn¹trzbrzusznego
nawet do 35-40 mmHg, co w rezultacie
mo¿e siê przyczyniaæ do wzmo¿onej reabsorbcji sodu. Oprócz tego w przebiegu oty³oci opisano zmiany histologiczne w rdzeniu nerek, polegaj¹cych na wzrocie zawartoci glikozaminoglikanów, co niew¹tpliwie
przyczynia siê do kompresji tkanki nerki.
 Dyslipidemia  uwa¿a siê, ze dyslipidemia powoduje sklerotyzacjê klêbuszków
nerkowych, choæ mechanizmy na drodze
których do tego dochodzi nie s¹ do koñca
jasne. Prawdopodobnie zwiêkszony poziom
cholesterolu w surowicy odgrywa w rozwoju choroby nerek podobn¹ rolê, jak w przypadku mia¿d¿ycy du¿ych i rednich naczyñ.
W bioptatach ludzkich nerek pochodz¹cych
od chorych z niewydolnoci¹ nerek obecne
s¹ bowiem komórki piankowate zawieraj¹ce lipidy [21]. Wiele badañ eksperymentalnych pokaza³o, ¿e dyslipidemia mo¿e inicjowaæ proces glomerulopatii, jak równie¿ pogarszaæ przebieg niewydolnoci nerek. Samuelson i wsp. udowodni³ siln¹ korelacjê
pomiêdzy bogatymi w triglicerydy, zawieraj¹cymi apo-B lipoproteinami a stopniem progresji choroby nerek [46]. Wiadomo tak¿e,
¿e myszy z niedoborem acylotransferazy
lecytyna-cholesterol (LCAT) ostatecznie rozwijaj¹ niewydolnoæ nerek w wyniku akumulacji lipidów tam¿e [30]. Yorioka i wsp. wykazali, ¿e u chorej z FSGS zabieg aferezy
lipidów spowodowa³ znaczne zmniejszenie
bia³komoczu [55]. Badanie MDRD z kolei
udowodni³o, ¿e w grupie 840 chorych z ró¿nymi chorobami nerek niski poziom HDL
cholesterolu by³ niezale¿nym czynnikiem
ryzyka progresji choroby nerek [24]. Muntner i wsp. stwierdzili, ¿e niski poziom HDL
cholesterolu i wysoki  trójglicerydów zwiêksza³y ryzyko choroby nerek wród prawie
13 tysiêcznej kohorty badania ARIC [36].
Zwi¹zek pomiêdzy dyslipidemi¹ a funkcj¹
nerek by³ tak¿e oceniany wród 4483 zdrowych mê¿czyzn uczestnicz¹cych w badaniu
Physicians' Health Study. Okaza³o siê, ¿e
podwy¿szony poziom cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu non-HDL, wysoki stosunek
cholesterolu ca³kowitego do HDL cholesterolu i niski HDL by³y zwi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem rozwoju dysfunkcji nerek [5].
 Produkty tkanki t³uszczowej  tkanka t³uszczowa nie jest jedynie magazynem
t³uszczu, w wietle aktualnej wiedzy powinno siê j¹ rozpatrywaæ jako odrêbny organ
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endokrynny. Wydzielane przez ni¹ substancje w wielorakich mechanizmach mog¹ mieæ
istotny wp³yw na pogorszenie funkcji nerek
u osób oty³ych. Leptyna  produkt genu ob
ulegaj¹cy ekspresji g³ównie w tkance t³uszczowej, jest transportowana z adipocytów
do OUN, gdzie za porednictwem swoistych
receptorów hamuje uk³ad stymuluj¹cy ³aknienie, pobudza natomiast  hamuj¹cy. W
wyniku tych dzia³añ zwiêksza siê uczucie
sytoci i dochodzi do spadku spo¿ycia pokarmów. Jednoczenie leptyna zwiêksza
wydatkowanie energii, dziêki czemu mo¿e
doprowadziæ do ujemnego bilansu energetycznego i zmniejszenia masy cia³a. W tkance t³uszczowej hamuje lipogenezê i pobudza lipolizê. U ludzi oty³ych stwierdza siê
podwy¿szone stê¿enia leptyny, przyjmuje siê
wiêc, ¿e oty³oæ jest stanem leptynoopornoci. W nerkach leptyna stymuluje syntezê TGF-b1 (transforming growth factor, który nota bene tak¿e jest produkowany w
adipocytach), co prowadzi do zwiêkszonego odk³adania siê kolagenu i proliferacji mezangium. Wolf i wsp. pokazali, ¿e wlew leptyny skutkowa³ u szczurów bia³komoczem i
nastêpczym stwardnieniem klêbuszków
[53]. Leptynê obarcza siê tak¿e win¹ za aktywacjê uk³adu sympatycznego i powstanie
nadcinienia w przebiegu oty³oci.
Bardzo wa¿n¹ rolê przypisuje siê TGFb1 którego efekty dzia³ania szczególnie dobrze zbadano w przypadku nefropatii cukrzycowej. Myszy db/db z genetycznie uwarunkowan¹ cukrzyc¹ typu 2, hiperleptynemi¹ i
rozlanym stwardnieniem k³êbuszków nerkowych, którym podano przeciwcia³o antyTGFb1 prezentowa³y zmniejszon¹ ekspresjê
nerkowej fibronektyny oraz kolagenu IV w
porównaniu do myszy pozbawionych antyTGF-b1. Jednoczenie u myszy poddanych dzia³aniu antyTGF-b1 obni¿y³ siê poziom TGF-b1, natomiast glikemia nie spad³a
w sposób istotny, co wskazuje wg autorów
na sprawcz¹ rolê TGF-b1 w indukowaniu
stwardnienia k³êbuszków nerkowych [59].
Za dzia³anie miejscowo pozapalne, stymuluj¹ce rozwój FSGS w nerkach obarczany jest TNFa  prozapalna cytokina produkowana przez makrofagi, monocyty, pocz¹tkowo zidentyfikowana jako zwi¹zek maj¹cy
znaczenie w w obronie organizmu w przypadku zapalenia lub choroby nowotworowej.
Dzi wiadomo, ¿e ulega ona ekspresji w
tkance t³uszczowej i miêniach szkieletowych. Jego biologicznym efektem jest dzia³anie kataboliczne na tkankê t³uszczow¹.
Uwa¿a siê ponadto, ¿e TNFa obni¿a wra¿liwoæ na insulinê poprzez inaktywacjê substratu dla receptora insuliny IRS-1. Nieaktywny IRS-1 nie jest w stanie uczestniczyæ
w prawid³owym przekazywaniu sygna³u insuliny w komórkach [22]. Dowodów na udzia³
TNFa w rozwoju insulinoopornoci dostarczy³y badania eksperymentalne, w których
badano zwierzêta z celowan¹ mutacj¹ uniewa¿niaj¹c¹ gen TNFa lub jego receptora.
Myszy bez tego genu w przypadku karmienia diet¹ bogatot³uszczow¹ nie wykazywa³y
pogorszenia insulinoopornoci [51]. TNFa
nasila tak¿e insulinoopornoæ, porednio
stymuluj¹c lipolizê i zwiêkszaj¹c wyrzut
WKT.
 Lipotoksycznoæ  dobrze udokumentowanym zjawiskiem towarzysz¹cym
wielonarz¹dowej dysfunkcji narz¹dów w

przebiegu insulinoopornoci. Jest to proces
bêd¹cy skutkiem zwiêkszonego nap³ywu
wolnych kwasów t³uszczowych do w¹troby
polegaj¹cy na wzrocie wewn¹trzkomórkowego stê¿enia zwi¹zków potencjalnie cytotoksycznych  diacyloglicerolu, trójglicerydów oraz ceramidu [6]. Diacyloglicerol powoduje zwiêkszenie aktywnoci kinazy bia³kowej bior¹cej udzia³ w inaktywacji IRS1, ceramidy kandyduj¹ za do miana g³ównych
mediatorów apoptozy [50]. Istniej¹ dowody
wskazuj¹ce, ¿e lipotoksycznoæ oddzia³uje
nie tylko na w¹trobê, ale równie¿ na miênie szkieletowe, kardiomiocyty, komórki b
trzustki i prawdopodobnie komórki ródb³onka. Omawiane zjawisko ma zatem wp³yw na
funkcjê nie tylko ka¿dej komórki z osobna,
ale tak¿e globalnie na tkanki i narz¹dy. Indukcja apoptozy w wyniku lipotoksycznoci
ma wiêc ogromne znaczenie czynnociowe
dla ca³ego organizmu. W odniesieniu do
nerek istnieje szereg dowodów wskazuj¹cych na fakt, ¿e na skutek bia³komoczu dochodzi do zjawiska lipotoksycznoci w komórkach kanalików proksymalnych nefronu.
Towarzysz¹cy proteinurii proces zapalny w
otaczaj¹cym ródmi¹¿szu wydaje siê byæ
efektem reabsorbcji zwi¹zanych z albuminami wolnych kwasów t³uszczowych [48].
Brak jest natomiast badañ odpowiadaj¹cych
na pytanie czy lipotoksycznoæ powoduje
uszkodzenie konkretnego typu komórek w
nerce w oty³oci, szczególnie przy braku
pierwotnego bia³komoczu.
 Hiperinsulinemia  wydaje siê, ¿e
wczesna, hiperglikemiczna, zwi¹zana z hiperinsulinemi¹ faza zespo³u metabolicznego wywiera du¿y wp³yw na wczesne zmiany
w k³êbuszkach nerkowych. Obserwowano,
¿e u ma³p Rhesus z samoistn¹ oty³oci¹ hipertrofia k³êbuszków pojawia siê przy nieobecnoci hiperglikemii, nadcinienia, klinicznych cech dysfunkcji nerek, jak równie¿
bez histologicznych zmian w mezangium
[15]. Insulina w stopniu s³abym nasila zale¿n¹ od ródb³onka wazodylatacjê i mo¿e
przyczyniaæ siê do hiperfiltracji, o czym ju¿
by³a mowa. Uwa¿a siê tak¿e, ¿e insulina
mo¿e byæ  obok angiotensyny II  odpowiedzialna za hipertrofiê k³êbuszków w przebiegu ORG, co stanowi jej najwczeniejsz¹
fazê. Mo¿e byæ to efektem bezporedniego
dzia³ania insuliny lub aktywacji receptora
IGF-1. W efekcie tego dochodzi do zwiêkszenia przepuszczalnoci kapilar klêbuszkowych i wazodylatacji [2]. Abrass i wsp.
pokazali, ¿e du¿e dawki insuliny powoduj¹ typowe dla nefropatii cukrzycowej  zmiany
w kulturach szczurzego mezangium, m.in.
poprzez stymulacjê ekspresji kolagenu.
Zmiany te nie cofnê³y siê po zaprzestaniu
stosowania insuliny, co sugerowa³o trwa³y
wp³yw na ekspresjê genu [1]. Anderson i wsp.
w podobnym badaniu eksperymentalnym zaobserwowali zwiêkszon¹ pod wp³ywem insuliny ekspresjê mRNA dla kolagenu I, kolagenu IV, fibronektyny oraz TGF-b1 [4].
Wp³yw oty³oci na przebieg innych
chorób nerek
Bonnet i wsp. ocenili wp³yw podwy¿szonego BMI na stan kliniczny przy rozpoznaniu, przebieg naturalny choroby oraz nasilenie zmian histopatologicznych u 162 chorych na nefropatiê IgA. Wyniki analizy wskaza³y, ¿e zarówno nadcinienie, jak i niewy-
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dolnoæ nerek u osób z BMI > 25 kg/m2 rozwija³y siê szybciej ni¿ u osób z prawid³ow¹
mas¹ cia³a. Do predyktorów rozwoju niewydolnoci nerek oprócz BMI nale¿a³ charakter zmian histologicznych oraz nadcinienie
têtnicze [10].
Praga i wsp. stwierdzili ponadto, ¿e oty³oæ pozostaje istotnym czynnikiem rozwoju postêpuj¹cej choroby nerek u pacjentów
po jedostronnej nefrektomii. W grupie chorych oty³ych po tym zabiegu 92% rozwinê³o
bia³komocz i niewydolnoæ nerek, podczas
gdy u pacjentów z BMI < 30 kg/m2 powik³ania te stwierdzono u 12% (p<0,001). Prawdopodobieñstwo braku proteinurii i prawid³owej funkcji nerek 10 lat po przeszczepie u
osób oty³ych wynios³o odpowiednio 40 i
70%, podczas gdy u chorych nieoty³ych 
93 i 98%. [41]. Ta sama grupa badaczy dosz³a o podobnych wniosków jeli chodzi o
zachowanie funkcji nerek u pacjentów z
agenezj¹ nerki w zale¿noci od BMI [18].
Obecnoæ oty³oci wi¹¿e siê tak¿e ze
zwiêkszonym ryzykiem zachorowania na
raka nerki. Bergstrom i wsp. dokonali przegl¹du 22 badañ z lat 1966-1998 i wskazali
na istnienie dodatniej zale¿noci miêdzy BMI
a omawianym ryzykiem u obojga p³ci [8].
Potwierdzi³ to równie¿ Chow i wsp. w grupie 363 tys. Szwedów, obserwowanych
przez 16 lat. Podwy¿szone BMI i nadcinienie têtnicze niezale¿nie zwiêksza³y ryzyko
rozwoju raka nerki [14].
Terapia niefarmakologiczna
W¹tpliwoci nie budz¹ korzyci wynikaj¹ce z leczenia zespo³u metabolicznego, co
udowodni³o m.in. stanowi¹ce podwaliny
dzia³añ prewencyjnych badanie Finnish Diabetes Prevention Study [49]. W ponad 3letniej obserwacji badacze wykazali, ¿e
zmiana tzw. stylu ¿ycia, polegaj¹ca na redukcji masy cia³a, zwiêkszeniu aktywnoci
fizycznej, zmniejszeniu spo¿ycia t³uszczu,
natomiast zwiêkszenia  b³onnika pokarmowego prowadzi do znacznego zmniejszenia
ryzyka zachorowania na cukrzycê.
Interesuj¹cym zatem wydaje siê pytanie,
czy postêpowanie maj¹ce na celu redukcjê
masy cia³a poprawia równie¿ funkcjê nerek?
Postawili je sobie Morales i wsp., badaj¹c
chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ i niecukrzycow¹. Przydzielono ich losowo do grupy diety normobia³kowej, niskokalorycznej oraz do
grupy bez zmiany dotychczasowej diety.
Czas obserwacji wynosi³ 5 miesiêcy. Okaza³o siê, ¿e pacjenci stosuj¹cy dietê niskokaloryczn¹ schudli (rednio 4,1 ± 3%); zaobserwowano u nich te¿ spadek bia³komoczu o 31,2% (od wyjciowego 2,8 ± 1,4 to
1,9 ± 1,4 g/24 h; p<0,005). Ci, którzy nie
zmienili diety  przytyli, a bia³komocz mia³
tendencjê do wzrostu. Nie by³o istotnych
zmian miêdzy grupami, jeli chodzi o parametry nerkowe, chocia¿ poziom kreatyniny
nieznacznie pogorszy³ siê u chorych nie stosuj¹cych diety niskokalorycznej. Autorzy
wnioskowali zatem, ¿e niewielka utrata
masy cia³a u osób z przewlek³ymi nefropatiami mo¿e byæ korzystna w kontekcie
zmniejszenia bia³komoczu [34].
Do podobnych wniosków Praga i wsp.
badaj¹c grupê pacjentów z bia³komoczem i
wp³yw stosowania u nich diety niskokalorycznej przez rok. rednia redukcja masy
cia³a wynios³a 12%, bia³komocz spad³ o po-
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nad 80% [40].
Bezpieczna forma redukcji masy cia³a
dla osób choruj¹cych na przewlek³e choroby nerek to nie tylko postêpowanie dietetyczne, ale tak¿e chirurgiczne. Alexander i
wsp. potwierdzili tê tezê badaj¹c efekt operacyjnego po³¹czenia omijaj¹cego u 30
miertelnie oty³ych chorych: 19 z przewlek³¹ chorob¹ nerek i 11 po transplantacji nerki
[3]. Nastêpcza redukcja masy cia³a by³a u
tych osób podobna jak u osób oty³ych bez
wspó³istniej¹cej choroby nerek. Kontrowersyjn¹ tezê postawili natomiast Marks i wsp.,
twierdz¹c, ¿e oty³oæ  zw³aszcza patologiczna  nie jest przeciwwskazaniem do
przeszczepu nerki. Nie stwierdzili oni bowiem - w przeciwieñstwie do innych badaczy  ró¿nicy w 3-letnim przyjêciu przeszczepu miêdzy osobami oty³ymi a nieoty³ymi.
Ró¿nica by³a istotna w zakresie d³ugoci
pobytu szpitalnego, koniecznoci ponownego przyjêcia do szpitala oraz czêstoci zaka¿eñ rany. Autorzy wnioskowali wiêc o niepozbawianie chorych oty³ych korzyci p³yn¹cych z przeszczepu nerki, jeli s¹ wskazania do tego typu zabiegu [32].
Terapia farmakologiczna
Z punktu widzenia nefroprotekcji  tak¿e nefroprotekcji zwi¹zanej z oty³oci¹ 
istotne wydaje siê kilka grup leków o ró¿norakich dzia³aniach. Du¿e znaczenie przypisuje siê tiazolidynodionom. S¹ one jak wiemy aktywatorami PPARg (peroxisome proliferator-activated receptor), czynników transkrypcyjnych nale¿¹cych do grupy receptorów j¹drowych, takich jak np. receptory dla
hormonów steroidowych. PPARg wystêpuj¹
g³ównie w tkance t³uszczowej, ale ich ekspresjê wykazano tak¿e w komórkach uk³adu immunologicznego i w w¹trobie. Ich aktywacja prowadzi do utworzenia heterodimeru z innym receptorem j¹drowym, który wi¹¿¹c siê ze swoistymi sekwencjami DNA reguluje transkrypcjê genów bior¹cych udzia³
w metabolizmie wêglowodanów i lipidów.
Tiazolidynodiony aktywuj¹c PPARg odpowiedzialne s¹ za zwiêkszenie aktywnoci
bia³ek transportuj¹cych kwasy t³uszczowe i
zwiêkszony klirens trójglicerydów. Powoduj¹
zmniejszenie stê¿enia wolnych kwasów
t³uszczowych, przez co zwiêkszaj¹ insulinowra¿liwoæ. Stymuluj¹c ekspresjê transportera glukozy GLUT-4 oraz aktywnoæ glukokinazy zmniejszaj¹ hiperglikemiê. Udowodniono ponadto, ¿e wp³ywaj¹ korzystnie
na komórkow¹ sygnalizacjê insuliny. Tiazolidynodiony zmniejszaj¹ tak¿e insulinoopornoæ na drodze hamowania syntezy innych
zwi¹zków pochodz¹cych z tkanki t³uszczowej  TNFa, leptyny oraz rezystyny [27].
Guam i wsp. wykazali, ¿e w równie¿ w nerkach dochodzi do ekspresji wszystkich podtypów PPAR: PPARg ulega ekspresji g³ównie w kanalikach proksymalnych i czêci
grubej ramienia wstêpuj¹cego pêtli Henlego, podczas gdy PPARg g³ównie w cewce
zbiorczej, komórkach mezangium i urotelium
miedniczek nerkowych, w mniejszym stopniu natomiast w naczyniach k³êbuszka.
PPARb/d s¹ obecne we wszystkich elementach nefronu [19]. Pojawiaj¹ siê dane na temat roli tych receptorów w patofizjologii chorób nerek. Stosunkowo dobrze poznana jest
rola tiazolidynodionów w leczeniu cukrzycy
typu 2 i nefropatii cukrzycowej. Ich stoso-
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wanie wi¹¿e siê z istotnym zmniejszeniem
mikroalbuminurii u pacjentów z cukrzyc¹
typu 2. W porównaniu z innymi doustnymi
lekami hipoglikemizuj¹cymi troglitazon, pioglitazon czy rosiglitazon powoduj¹ podobne wyrównanie glikemii, ale wydaj¹ siê dzia³aæ znacznie bardziej nerkoochronnie [38].
Pozytywne efekty uzyskano tak¿e w badaniach eksperymentalnych na modelach
zwierzêcych, co w po³¹czeniu z obserwacj¹
o obecnoci PPAR w strukturach nerki pozwala wnioskowaæ o bezporednim nerkowym dzia³aniu tej grupy leków. Ishhiki i wsp.
pokaza³, ¿e terapia troglitazonem istotnie
zmniejszy³a nerkowe wydalanie albumin,
zredukowa³a hiperfiltracjê i spowodowa³a
zahamowanie ekspresji TGFb w macierzy
k³êbków u szczurów Zuckera [26]. Bayliss i
wsp. zaobserwowali z kolei zmniejszenie
w³óknienia ródmi¹¿szowego oraz szkliwienia k³êbuszków podczas terapii rosiglitazonem u oty³ych szczurów z cukrzyc¹ [7]. Na
tej podstawie mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski, na
razie nie poparte ¿adnymi badaniami EBM,
¿e tiazolidynodiony dzia³aj¹ korzystnie na
nerki równie¿ w stanie przedcukrzycowym,
we wspó³istniej¹cej z oty³oci¹ glomerulopatii.
W kontekcie nerek coraz wiêcej mówi
siê tak¿e o aktywatorach PPARg. Same
PPARg s¹  ze wzglêdu na ich kluczow¹ rolê
w regulacji oksydacji kwasów t³uszczowych
 zaanga¿owane w utrzymanie homeostazy energetycznej nerek. Farmakologiczna
aktywacja PPARg przez leki z grupy fibratów jest korzystna w takich stanach jak hiperlipidemia, jednak dok³adny mechanizm
korzystnego dzia³ania fibratów na nerki nie
jest do koñca jasny. Za najbardziej prawdopodobny przyjmuje siê redukcjê proliferacji
mezangium poprzez hamowanie ekspresji
TGFb1, co wykazano w przypadku klofibratu [52]. Przypuszcza siê, ¿e fibraty mog¹
tak¿e sprzyjaæ reabsorbcji albumin w kanalikach nerkowych oraz hamowaæ akumulacjê bia³ka w komórkach kanalika proksymalnego.
Mówi¹c o dzia³aniach nefroprotekcyjnych leków nie mo¿na pomin¹æ leków wp³ywaj¹cych na uk³ad RAA. Wiadomo, ¿e blokada RAA przez inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), zarówno tkankowa jak i
systemowa, przywraca nerce zdolnoæ reabsorbcji wody i sodu oraz hamuje hiperfiltracjê. Dysponujemy wieloma dowodami z
du¿ych randomizowanych badañ o dobroczynnym wp³ywie ACEI czy antagonistów
receptora dla angiotensyny II (ARB) na funkcjê nerek, zarówno u chorych z oboma typami cukrzycy, jak i w niecukrzycowej chorobie nerek, u chorych oty³ych, jak i szczup³ych. Ich szerokie omawianie daleko wykracza poza ramy tego artyku³u. Wspomnieæ
nale¿y jedynie, ¿e pierwszym du¿ym badaniem, które udowodni³o korzystne dzia³anie
ACEI, konkretnie ramiprilu, na funkcjê nerek u chorych z nefropati¹ niecukrzycow¹
by³o badanie REIN (The Ramipril Efficacy
In Nephropathy) z 1997 roku. Objê³o ono
du¿¹, jak na owe czasy, grupê 352 chorych
i pokaza³o, ¿e chorzy leczeni ramipirilem
(proteinuria >3 g/24h) prezentowali mniejszy spadek GFR w porównaniu z chorymi
leczonymi konwencjonalnie i mieli mniejsze
ryzyko zwiêkszenia poziomu kreatyniny,
mimo porównywalnego poziomu redukcji ci-

nienia têtniczego. Po 36 m-cach obserwacji ¿aden chory z grupy ramiprilu nie wymaga³ dializoterapii [45]. Innym wnioskiem wysnutym przez badaczy nie tylko w tym badaniu by³o stwierdzenie, ¿e jedynym predyktorem spowolnienia dysfunkcji nerek wyra¿onej GFR by³a redukcja bia³komoczu. Dalszymi badaniami, które udowodni³y korzystny wp³yw leków z omawianych grup na spowolnienie lub zmniejszenie liczby nowych
przypadków choroby nerek, by³y: MICROHOPE [31], IRMA-2 [39], IDNT [9], RENAAL [58].
Wnioski
Na podstawie przedstawionych powy¿ej
faktów wydaje siê, ¿e du¿ym b³êdem jest
niedocenianie potencjalnie modyfikowalnego czynnika ryzyka rozwoju przewlek³ej niewydolnoci nerek jak¹ jest oty³oæ. Pomimo
nefroprotekcyjnego dzia³ania pewnych grup
leków najtañszym i naj³atwiejszym podejciem terapeutycznym wydaje siê zmiana
stylu ¿ycia maj¹ca na celu chudniêcie. Niezbêdne niemniej wydaj¹ siê dalsze badania,
które oceni¹ skutecznoæ ró¿nych grup leków w leczeniu nefropatii zwi¹zanej z oty³oci¹ i pozwol¹ na wprowadzenie ich do codziennej praktyki lekarskiej. Nale¿y mieæ
tak¿e wiadomoæ faktu, ¿e postêpowanie
maj¹ce na celu redukcjê masy cia³a jest niezbêdne u ka¿dego oty³ego chorego z przewlek³¹ nefropati¹ przebiegaj¹c¹ z jawnym
bia³komoczem. Mo¿e to opóniæ rozwój niewydolnoci nerek, jej ogólnoustrojowych powik³añ a tak¿e leczenia nerkozastêpczego.
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