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Insulinoopornoæ w przewlek³ej niewydolnoci
nerek

Kinga GIERS
Stanis³aw NIEMCZYK

Autorzy przedstawili problem rozwoju insulinoopornoci i jej konsekwencje
kliniczne u chorych z pnn. Omówiono mechanizmy dzia³ania insuliny, definicjê
insulinoopornoci i jej specyfikê w pnn. Wa¿n¹ rolê w rozwoju insulinoopornoci w tej grupie chorych odgrywa przewlek³y stan zapalny, zaburzona funkcja
endokrynna tkanki t³uszczowej ze zmian¹ stê¿en adipokin, kwasica, dyskusyjna pozostaje rola niedokrwistoci i wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Konsekwencje kliniczne to przede wszystkim przypieszony rozwój mia¿d¿ycy, problem mo¿e byæ okrelony jako mocznicowy zespó³ metaboliczny. Wydaje siê, ¿e
insulinoopornoæ mo¿e byæ jednym z mechanizmów prowadz¹cym do nadumieralnoci chorych z pnn w mechanizmie zgonów sercowo-naczyniowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 254-258)
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Insulin resistance in chronic renal failure
The authors present the problem of insulin resistance and it's clinical consequences in patients with chronic renal failure. The mechanisms of insulin
action, the definition of insulin resistance, and its specific features in chronic
renal failure are discussed. Chronic inflammation, impaired hormonal function
of the adipose tissue, with changes in adipokine concentrations, and acidosis
play important roles in the development of insulin resistance in this group of
patients. The roles of anemia and secondary hyperthyroidism remain arguable.
Accelerated development of atherosclerosis seems the most important clinical
complication. This problem may be described as the uremic metabolic syndrome.
It thus appears that insulin resistance may be one of the mechanisms leading to
increased cardiovascular mortality in patients with chronic renal failure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 254-258)
Przewlek³ej niewydolnoci nerek (pnn)
towarzyszy wiele czynników ryzyka wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych, a
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego s¹
g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (pchn) [40]. Ryzyko
mierci z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia
jest w tej populacji kilkakrotnie wy¿sze ni¿
w populacji ogólnej. Roczna miertelnoæ
pacjentów w schy³kowym stadium niewydolnoci nerek wynosi od 15 do 25% [53].
Obecnoæ wielu czynników ryzyka sercowonaczyniowego, w tym wystêpowanie czêciej i w wiêkszym nasileniu tradycyjnych
czynników, jak równie¿ obecnoæ charakterystycznych i zwi¹zanych z niewydolnoci¹
nerek, przyczyni³y siê do powstania spotykanego w literaturze pojêcia mocznicowego zespo³u metabolicznego [36]. Podkrela
ono znaczenie zwi¹zanych z mocznic¹ zaburzeñ decyduj¹cych o wysokiej miertelnoci, g³ównie z przyczyn sercowo-naczyniowych, pacjentów z niewydolnoci¹ nerek.
Wród tych zaburzeñ wymienia siê miêdzy
innymi wyniszczenie mocznicowe i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz
zwi¹zan¹ z nimi wzmo¿on¹ kalcyfikacjê naczyñ.
Podobnie jak u chorych z zespo³em
metabolicznym bez niewydolnoci nerek, u
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chorych z mocznic¹ obserwuje siê insulinoopornoæ. Niektóre prace sugeruj¹, ¿e mo¿e
byæ ona zwi¹zana z rosn¹c¹ czêstoci¹ oty³oci w populacji, w tym równie¿ u chorych
z pchn [21]. Nale¿y jednak przypuszczaæ,
¿e patogeneza insulinoopornoci zwi¹zana
jest z sam¹ niewydolnoci¹ nerek i wynika
z czynników zale¿nych od mocznicy, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, ¿e to wyniszczenie, a nie oty³oæ, nale¿y do obrazu klinicznego chorego z mocznic¹, szczególnie
w schy³kowym stadium niewydolnoci nerek [37]. Insulinoopornoæ mo¿e byæ pierwotnie zwi¹zana z cukrzyc¹, która jest obecnie najczêstsz¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek i dializoterapii, ale podwy¿szone wskaniki insulinoopornoci wystêpuj¹ te¿ u chorych z niewydolnoci¹ nerek bez
cukrzycy. Insulinoopornoæ jest uwa¿ana za
wa¿ny element przyczyniaj¹cy siê do zwiêkszonego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Wynikaj¹ z niej istotne zaburzenia metaboliczne, miêdzy innymi nietolerancja glukozy, dyslipidemia i towarzysz¹cy im przyspieszony rozwój mia¿d¿ycy, nasilenie katabolizmu bia³kowego i wyniszczenie [36].
Insulina  mechanizm dzia³ania
Insulina jest hormonem anabolicznym,
co oznacza, ¿e sprzyja gromadzeniu ener-
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gii. Zmniejsza stê¿enie glukozy w surowicy
powoduj¹c przemieszczenie przenoników
glukozy do b³ony komórkowej i nasilaj¹c jej
wychwyt przez komórki. W komórkach nasila przemiany glukozy zwiêkszaj¹c aktywnoæ enzymów bior¹cych udzia³ w glikolizie
i glikogenogenezie. Hamuje proces glukoneogenezy zachodz¹cy g³ównie w w¹trobie
i w nerce. Wp³yw hormonu na gospodarkê
lipidow¹ wyra¿a siê nasileniem lipogenezy i
hamowaniem lipolizy poprzez zmniejszanie
aktywnoci wra¿liwej na insulinê lipazy w
tkance t³uszczowej. Jako hormon anaboliczny insulina pobudza syntezê i hamuje degradacjê bia³ek, zwiêksza wychwyt aminokwasów przez miênie. Opornoæ na insulinê
predysponuje wiêc do nasilonej proteolizy.
Nasilona lipoliza w przypadku niedoboru insuliny lub opornoci na jej dzia³anie jest
przyczyn¹ hipertriglicerydemii i wzrostu stê¿enia w surowicy wolnych kwasów t³uszczowych, które przekszta³caj¹c siê w cia³a ketonowe, hamuj¹ metabolizm glukozy.
Wolne kwasy t³uszczowe wystêpuj¹ w osoczu g³ównie w postaci zestryfikowanej  jako
triglicerydy oraz estry cholesterolu, w postaci
wolnej prawid³owo stanowi¹ mniej ni¿ 5%
lipidów osocza, ale jest to najbardziej aktywna metabolicznie ich frakcja, której podwy¿szone stê¿enie ma du¿y wp³yw na metabolizm tkanek, zw³aszcza w¹troby i miêni. Zaburzenia metabolizmu wynikaj¹ce z
insulinoopornoci wynikaj¹ miêdzy innymi ze
wzrostu uwalniania wolnych kwasów t³uszczowych z ich magazynów, a wiêc z tkanki
t³uszczowej. Ich nadmiar jest czêciowo reestryfikowany w w¹trobie, ale metabolizm
powstaj¹cych wówczas VLDL w sytuacji niedoboru insuliny jest zahamowany, gdy¿ aktywnoæ bior¹cej udzia³ w tym procesie lipazy lipoproteinowej zlokalizowanej w ródb³onku naczyniowym tkanek obwodowych
równie¿ zale¿y od insuliny. Wykazano, ¿e
wp³yw tej frakcji lipidów na tkanki polega te¿
na indukowaniu insulinoopornoci poprzez
zaburzanie wewn¹trzkomórkowego szlaku
dzia³ania insuliny. W miêniach szkieletowych, przyczyniaj¹c siê do akumulacji diacyloglicerolu i d³ugo³añcuchowych cz¹stek
acylokoenzymu A, wolne kwasy t³uszczowe
powoduj¹ defosforylacjê struktur poreceptorowych, to znaczy substratów receptora
insulinowego (insulin receptor substrate,
IRS), a w hepatocytach, aktywuj¹c jedn¹ z
kinaz bia³kowych, tak¿e stymuluj¹ insulinoopornoæ [24]. Opornoæ na insulinê z kolei
zwiêksza lipolizê i uwalnianie wolnych kwasów t³uszczowych i tworzy siê b³êdne ko³o.
W komórkach w¹trobowych wolne kwasy
t³uszczowe aktywuj¹ j¹drowy czynnik transkrypcyjny kB NFkB (nuclear factor kappa B),
co prowadzi do wzrostu syntezy i uwalniania cytokin prozapalnych - interleukiny-1 (IL1), interleukiny-6 (IL-6) i czynnika martwicy
nowotworów alfa (tumor necrosis factor TNF alfa) [10].
Insulinoopornoæ  definicja,
przyczyny
Insulinoopornoæ to stan niedostatecznej odpowiedzi na prawid³owe stê¿enie insuliny i wynikaj¹ca z tego hiperinsulinemia
[35].
Istnieje wiele metod badania insulinoopornoci. Do najprostszych, ale mniej dok³adnych, nale¿y oznaczanie insuliny na

czczo. Mo¿na równie¿ oznaczaæ stosunek
stê¿enia insuliny (uU/l) do glukozy (mg/dl).
Bardziej dok³adne wyniki uzyskuje siê metod¹ klamry metabolicznej (glucose clamp
technique) [16]. Badanie to polega na podawaniu insuliny w postaci ci¹g³ego wlewu
przy równoczesnym podawaniu glukozy tak,
aby utrzymaæ. Wynik wyra¿a siê w mg glukozy/kg masy cia³a/min.
Do oznaczania insulinoopornoci czêsto
u¿ywa siê wzoru wynikaj¹cego z modelu
HOMA (Homeostatic Model Assessment)
opracowanego przez Matthewsa i wsp.[33]:
HOMA IR = insulina (uU/ml) x glukoza (mmol/l)
22,5
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Wskanik HOMA IR dobrze koreluje z
wynikami uzyskiwanymi metod¹ klamry
metabolicznej, równie¿ u pacjentów z niewydolnoci¹ nerek [45].
Insulinoopornoæ mo¿e mieæ ró¿ne przyczyny. Bardzo rzadko jest uwarunkowana
wrodzonymi defektami receptora insulinowego spowodowanymi mutacjami w jego
genie b¹d wystêpowaniem przeciwcia³
przeciw temu receptorowi. Opornoæ na insulinê jest wspólnym mianownikiem nieprawid³owoci metabolicznych sk³adaj¹cych siê
na zespó³ metaboliczny oraz podstawowym
mechanizmem patofizjologicznym w cukrzycy typu 2 [13]. Wykazano, ¿e hiperinsulinemia i opornoæ na insulinê mog¹ byæ wtórne miêdzy innymi do oty³oci, hiperkortyzolemii, a tak¿e, ¿e wystêpuj¹ czêciej u
chorych z nadcinieniem têtniczym i chorob¹ niedokrwienn¹ serca [31]. Nie zawsze
tym stanom klinicznym towarzysz¹ jawne
zaburzenia tolerancji wêglowodanów.
Insulinoopornoæ w przewlek³ej
chorobie nerek
Insulinoopornoæ towarzysz¹ca mocznicy równie¿ ma charakter wtórny. Jest pochodn¹ zaburzeñ zwi¹zanych ze rodowiskiem mocznicowym i jest obserwowana ju¿
we wczesnych stadiach przewlek³ej choroby nerek [30]. W badaniu tureckim stwierdzano insulinoopornoæ u chorych ju¿ w I
okresie przewlek³ej choroby nerek, a wiêc z
prawid³owym GFR, przy czym by³a ona tym
wiêksza, im wiêksze by³o nasilenie bia³komoczu [11].
W niewydolnoci nerek zmienia siê sekrecja insuliny, jej metabolizm i degradacja.
Insulina jest bia³kiem ulegaj¹cym filtracji w
k³êbuszkach nerkowych oraz sekrecji kanalikowej, jej klirens wynosi ok. 200 ml/min.
Niemal w ca³oci jest absorbowana przez
komórki cewek bli¿szych i w nich metabolizowana. W miarê obni¿ania siê GFR proces sekrecji kanalikowej nasila siê, co sprawia, ¿e dopiero przy spadku GFR do ok. 1520 ml/min klirens insuliny istotnie siê obni¿a. Mocznica ma równie¿ wówczas dodatkowy ujemny wp³yw na metabolizm insuliny
w w¹trobie. Ma to znaczenie z punktu widzenia insulinoterapii u choruj¹cych na cukrzycê osób z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek, u których zapotrzebowanie na
insulinê zmniejsza siê. Opornoæ na insulinê zwykle generuje wzmo¿one wydzielanie
insuliny przez trzustkowe komórki beta i hiperinsulinemiê, jednak w niewydolnoci ne-
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rek przewlek³a kwasica, dzia³anie toksyn
mocznicowych wp³ywaj¹ hamuj¹co na to
wydzielanie, co mo¿e przyczyniaæ siê dodatkowo do nieprawid³owej tolerancji glukozy u tych pacjentów [1]. Niedobór kalcytriolu w niewydolnoci nerek mo¿e przyczyniaæ siê do os³abienia sekrecji insuliny, co
potwierdzaj¹ obserwacje, ¿e podawanie aktywnej witaminy D poprawia³o wydzielanie
insuliny i tolerancjê glukozy, niezale¿nie od
wp³ywu na stê¿enie PTH i kalcemiê [28].
G³ównym czynnikiem decyduj¹cym o
insulinoopornoci u chorych z niewydolnoci¹ nerek jest zmniejszona wra¿liwoæ tkanek na insulinê. Zaburzone s¹ g³ównie postreceptorowe szlaki przekanictwa sygna³u [47]. Ju¿ doæ dawno wykazali to DeFronzo i wsp. [15], przy czym zauwa¿yli te¿, ¿e
supresyjny wp³yw insuliny na glukoneogenezê w w¹trobie ani stymulowany insulin¹
wychwyt glukozy przez hepatocyty nie s¹
zaburzone.
Przyczyny insulinoopornoci
w przewlek³ej niewydolnoci nerek
Wtórna nadczynnoæ przytarczyc,
niedobór kalcytriolu, niedokrwistoæ
Wród ró¿nych przyczyn insulinoopornoci w niewydolnoci nerek wymienia siê
miêdzy innymi wspomniane wy¿ej podwy¿szenie stê¿enia PTH i niedobór kalcytriolu,
które oprócz zaburzeñ sekrecji insuliny z
komórek beta mia³yby powodowaæ pogorszenie wra¿liwoci tkanek na insulinê [28].
Wymienia siê te¿ niedokrwistoæ, a badania potwierdzaj¹, ¿e korekcja niedokrwistoci za pomoc¹ erytropoetyny zwiêksza stymulowan¹ insulin¹ utylizacjê glukozy. Sit i
wsp. oceniali wystêpowanie insulinoopornoci mierzonej za pomoc¹ wskanika HOMA
u 57 dializowanych chorych, wykluczaj¹c
pacjentów bardzo oty³ych (BMI>25) oraz
choruj¹cych na cukrzycê [46]. Wskanik
HOMA waha³ siê miêdzy 0,11 a 5,18, a przy
punkcie odciêcia 1,23 odsetek pacjentów
przekraczaj¹cych tê wartoæ wynosi³ 31,6.
W grupie chorych z ni¿szym wskanikiem
insulinoopornoci wartoci hematokrytu by³y
wy¿sze, a tygodniowe zapotrzebowanie na
erytropoetynê istotnie ni¿sze ni¿ u pozosta³ych. Interesuj¹ce jest, ¿e w badaniu tym,
inaczej ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ, wartoci iloczynu wapniowo-fosforanowego by³y
istotnie wy¿sze (Ca x P >55 mg/dl) u chorych o ni¿szym wskaniku insulinoopornoci (p<0,05), nie wykazano natomiast istotnoci statystycznej badaj¹c korelacjê wskanika HOMA ze stê¿eniem PTH.
Kwasica
Przewlek³a kwasica u pacjentów z mocznic¹ ma wiele konsekwencji metabolicznych.
Uwa¿ana jest za czynnik przyczyniaj¹cy siê
do opornoci na insulinê, stymuluje katabolizm bia³kowy, nasila proteolizê w miêniach
aktywuj¹c szlak ubikwityna-proteasomy w
mechanizmie zale¿nym od glikokortykosteroidów, wywiera dzia³anie przeciwne do insuliny i przyczynia siê do niedo¿ywienia i
wyniszczenia [39]. Wykazano te¿, ¿e zmieniony profil aminokwasów w surowicy pacjentów z mocznic¹, z ma³¹ iloci¹ tak zwanych istotnych aminokwasów, jest zale¿ny
od kwasicy [32]. Kobayashi i wsp. oceniaj¹c insulinoopornoæ u pacjentów bez cu-
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krzycy w ró¿nych stadiach przewlek³ej choroby nerek stwierdzili, ¿e jest ona tym wiêksza, im bardziej zaawansowana niewydolnoæ nerek, a stê¿enie wodorowêglanów i
nasilenie kwasicy by³o niezale¿nym czynnikiem maj¹cym wp³yw na wielkoæ insulinoopornoci [30].
Przewlek³y stan zapalny
Wa¿nym czynnikiem patogenetycznym
insulinoopornoci pacjentów z niewydolnoci¹ nerek, koreluj¹cym dodatnio z nasileniem opornoci na insulinê, jest obserwowany u tych chorych przewlek³y stan zapalny i towarzysz¹cy mu stres oksydacyjny [48].
Etiologia stanu zapalnego w niewydolnoci
nerek jest wieloczynnikowa. Przyczyniaj¹ siê
do niego obni¿ony klirens cytokin zapalnych
przy jednoczesnym istnieniu warunków do
ich wzmo¿onej produkcji, do których nale¿y
kontakt krwi z b³on¹ dializacyjn¹ (zw³aszcza
b³ony bioniezgodne), przedostawanie siê do
krwi endotoksyn z p³ynu dializacyjnego,
obecnoæ sztucznych materia³ów z dostêpu naczyniowego. Stan zapalny jest zwi¹zany te¿ z akumulacj¹ toksyn mocznicowych
(PTH, tak zwane rednie cz¹steczki), podwy¿szonym stê¿eniem wydzielanych przez
tkankê t³uszczow¹ adipocytokin o w³aciwociach prozapalnych, a tak¿e czêstym
wspó³istnieniem u pacjentów z niewydolnoci¹ nerek chorób tak¿e zwi¹zanych z zapaleniem (cukrzyca, mia¿d¿yca, przewlek³e
infekcje, niewydolnoæ serca) [48].
Podwy¿szone w niewydolnoci nerek
stê¿enie cytokin prozapalnych, g³ównie IL6 i TNF-alfa [5], mo¿e mieæ wp³yw na wewn¹trzkomórkowe szlaki przekazu sygna³u
aktywowane insulin¹. Wykazano, ¿e TNFalfa powoduje fosforylacjê specyficznych
reszt serynowych w obrêbie receptora insulinowego oraz IRS-1, co w konsekwencji
powoduje zahamowanie translokacji do b³ony komórkowej przenoników glukozy
GLUT4 (glucose transporter 4) i zaburza
wychwyt glukozy przez komórki [14]. Porednio TNF-alfa nasila insulinoopornoæ
przez stymulacjê lipolizy i uwalniania wolnych kwasów t³uszczowych, które hamuj¹
postreceptorowy sygna³ insulinowy we
wczeniej opisanym ju¿ mechanizmie [24].
W badaniach na zwierzêcych modelach oty³oci potwierdzono zwiêkszon¹ produkcjê
TNF-alfa przez tkankê t³uszczow¹ i rolê tej
cytokiny w patomechanimie insulinoopornoci [8]. IL-6 te¿ jest bardzo aktywn¹ biologicznie cytokin¹, której istotnym ród³em
jest trzewna tkanka t³uszczowa [5]. Wród
wielu jej dzia³añ, w tym kluczowej roli przypisywanej w patogenezie wyniszczenia
mocznicowego, wymienia siê równie¿ znaczenie w nasilaniu insulinoopornoci [9]. Ma
ona zdolnoæ aktywacji wewn¹trzkomórkowych bia³ek z rodziny SOCS (suppressors
of cytokine signalling), g³ównie SOCS3, co
zaburza fosforylacjê receptora insulinowego i substratów tego receptora (IRS) i powoduje zahamowanie wewn¹trzkomórkowego szlaku dzia³ania insuliny. Potwierdzono,
¿e u dializowanych pacjentów stê¿enie bia³ek SOCS3 jest podwy¿szone [38]. Uwa¿a
siê, ¿e zmniejszaj¹ce insulinoopornoæ dzia³anie tiazolidynedionów i statyn mog³oby byæ
zwi¹zane miêdzy innymi z przeciwzapalnymi w³aciwociami tych leków [8].
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Wp³yw endokrynnej funkcji tkanki
t³uszczowej na insulinoopornoæ
w niewydolnoci nerek
Wraz z rozwojem badañ nad oty³oci¹,
której czêstoæ w populacji zwiêksza siê,
zainteresowanie endokrynn¹ czynnoci¹
tkanki t³uszczowej wzrasta. Hormony tkanki t³uszczowej, czyli adipokiny (nazywane
równie¿ adipocytokinami dla podkrelenia
podobieñstwa z cytokinami i w³aciwoci
prozapalnych), stanowi¹ wa¿ne ogniwo w
wyjanieniu zwi¹zku zwiêkszonej masy cia³a z licznymi ujemnymi konsekwencjami tego
stanu, takimi jak cukrzyca typu 2, dyslipidemia, nadcinienie têtnicze, powik³ania sercowo-naczyniowe i zwiêkszona miertelnoæ
[54]. Do najwa¿niejszych adipocytokin nale¿¹ leptyna, adiponektyna, rezystyna, wisfatyna, ale tak¿e TNF-alfa oraz IL-6. S¹ produkowane zarówno przez adipocyty, jak
i przez makrofagi obecne w tkance t³uszczowej. Te dwa rodzaje komórek maj¹ podobny, nak³adaj¹cy siê wzór ekspresji genowej,
dlatego adipocyty mog¹ produkowaæ i wydzielaæ pochodz¹ce zwykle z komórek immunokompetentnych IL-6 i TNF-alfa, podczas gdy makrofagi s¹ na przyk³ad wa¿nym
ród³em rezystyny [55].
Adipokiny od pocz¹tku wzbudza³y te¿
zainteresowanie nefrologów. W niewydolnoci nerek klirens tych substancji jest zmieniony, eliminacja zaburzona i ich stê¿enie
zwiêksza siê. Adipokiny u pacjentów z niewydolnoci¹ nerek s¹ uwa¿ane za czynnik
przyczyniaj¹cy siê do wielu zaburzeñ metabolicznych obserwowanych u tych chorych,
w tym g³ównie postuluje siê ich udzia³ w rozwoju niedo¿ywienia, wyniszczenia, mia¿d¿ycy, w nasilaniu stanu zapalnego, a tak¿e
podkrela siê ich mo¿liw¹ rolê w patogenezie insulinopornoci.
Leptyna
Leptyna by³a pierwsz¹ odkryt¹ adipokin¹. Jest nazywana czynnikiem anorektycznym, poniewa¿ hamuje uczucie g³odu. Przenika przez barierê krew-mózg i hamuje w
podwzgórzu produkcjê neuropeptydu Y najsilniejszego stymulatora apetytu. W badaniach na zwierzêtach potwierdzono tak¿e, ¿e leptyna nasila metabolizm i zwiêksza
wydatek energetyczny [3]. Jej stê¿enie istotnie wzrasta u ludzi oty³ych, ale uwa¿a siê,
¿e wykazuj¹ oni opornoæ na leptynê i nie
wywiera ona spodziewanego efektu zmniejszaj¹cego apetyt [12]. Receptory dla leptyny znajduj¹ siê nie tylko w orodkowym uk³adzie nerwowym, ich ekspresjê wykazano te¿
miêdzy innymi na komórkach hematopoetycznych, komórkach trzustki, nerki czy
hepatocytach [3].
Podwy¿szone stê¿enie leptyny u pacjentów z niewydolnoci¹ nerek, zwi¹zane
przede wszystkim ze zmniejszeniem jej nerkowej eliminacji [42], wzbudzi³o zainteresowanie, poniewa¿ wydawa³o siê, ¿e wiele
wyjani jako mo¿liwa przyczyna niedo¿ywienia i wyniszczenia. Jednak nie wszystkie
badania potwierdzi³y zwi¹zek miêdzy hiperleptynemi¹, a stanem od¿ywienia [51]. Sugerowano, ¿e w mocznicy, podobnie jak w
oty³oci, wystêpuje opornoæ na leptynê,
zwi¹zana z zaburzeniem jej przechodzenia
przez barierê krew-mózg.
Hiperleptynemia jest obserwowana zarówno u chorych hemodializowanych, jak i

u dializowanych otrzewnowo, przy czym u
dializowanych otrzewnowo stê¿enia s¹ wy¿sze, co wi¹¿e siê z wiêksz¹ iloci¹ trzewnej tkanki t³uszczowej bêd¹c¹ konsekwencj¹ obci¹¿enia glukoz¹ obecn¹ w p³ynach
do dializy otrzewnowej [17,49]. Stwierdzono, ¿e hiperleptynemia u pacjentów z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek koreluje z podwy¿szonym stê¿eniem insuliny [50].
Wykazano te¿, ¿e leptyna stymuluje oksydacjê kwasów t³uszczowych i wychwyt glukozy przez komórki, zwiêkszaj¹c aktywnoæ
kinazy zale¿nej od AMP (5'-AMP-activated
kinase, AMPK) i wywieraj¹c w ten sposób
podobne do adiponektyny dzia³anie uwra¿liwiaj¹ce na insulinê [34]. Jednak badania
wykazuj¹, ¿e podwy¿szone stê¿enie leptyny, zwi¹zane jest z wiêksz¹ insulinoopornoci¹ mierzon¹ za pomoc¹ wskanika HOMA
[18]. Stê¿enie leptyny zale¿y od masy tkanki
t³uszczowej [12]. W jednym z badañ stwierdzono, ¿e masa tkanki t³uszczowej i stê¿enie bia³ka C-reaktywnego by³y jedynymi
determinantami insulinoopornoci u pacjentów hemodializowanych bez cukrzycy [23].
Scholze i wsp. przeprowadzili prospektywne badanie na grupie 71 hemodializowanych pacjentów [41], którego celem by³a
ocena wp³ywu stê¿enia leptyny na miertelnoæ w tej grupie chorych. W ci¹gu prawie siedmioletniej obserwacji 48 z 71 pacjentów (68%) zmar³o. Stê¿enia leptyny oceniane przy w³¹czaniu do badania by³y istotnie ni¿sze w grupie pacjentów zmar³ych, ni¿
wród tych, którzy prze¿yli. Autorzy podsumowuj¹, ¿e obserwowana zale¿noæ ni¿szego stê¿enia leptyny i zwiêkszonej miertelnoci jest zgodna z obecnym u chorych z
niewydolnoci¹ nerek zjawiskiem "odwróconej epidemiologii". Gorsze rokowanie chorych z ni¿szym stê¿eniem leptyny mo¿e jednak odzwierciedlaæ ujemny wp³yw wyniszczenia, któremu towarzyszy³o ni¿sze stê¿enie leptyny [6].
Adiponektyna
Adiponektyna jest wyj¹tkow¹ adipokin¹.
Ma w³aciwoci antyaterogenne, przeciwzapalne, a tak¿e uwra¿liwiaj¹ce tkanki na dzia³anie insuliny [27]. Wystêpuje w postaci niskocz¹steczkowej (low molecular weight
LMW) oraz wysokocz¹steczkowej (high
molecular weight HMW), które ró¿ni¹ siê
aktywnoci¹ biologiczn¹, postaæ wysokocz¹steczkowa jest bardziej aktywna [27].
Po³¹czenie siê adiponektyny z receptorem (AdipoR) doprowadza do aktywacji kinazy zale¿nej od AMP, co prowadzi do
zwiêkszenia oksydacji kwasów t³uszczowych w komórkach miêni szkieletowych,
nasilenia metabolizmu glukozy, a w hepatocytach do hamowania glukoneogenezy
[57]. Te uwra¿liwiaj¹ce na insulinê skutki
dzia³ania adiponektyny s¹ dodatkowo
wzmagane nasileniem ekspresji i transportu do b³ony komórkowej przenoników glukozy (GLUT4), a tak¿e stymuluj¹cym wp³ywem na postreceptorowe szlaki przekanictwa sygna³u insuliny w miêniach szkieletowych. Dzia³anie przeciwzapalne adiponektyna wywiera poprzez hamowanie aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFkB, hamowanie syntezy TNF-alfa, a zwiêkszanie produkcji cytokiny przeciwzapalnej - IL-10 oraz
antagonisty receptora IL-1 [56]. Wywiera te¿
ujemny wp³yw na skutki dzia³ania TNF-alfa,
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miêdzy innymi poprzez zmniejszanie stymulowanej t¹ cytokin¹ ekspresji cz¹stek adhezyjnych w ródb³onku (ICAM, VCAM), które
s¹ punktami uchwytu dla makrofagów przedostaj¹cych siê do przestrzeni podródblonkowej i przekszta³caj¹cych siê w komórki
piankowate. Dlatego uwa¿a siê, ¿e adiponektyna ma równie¿ dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe [56].
W przeciwieñstwie do innych adipokin,
których stê¿enie zwiêksza siê wraz ze wzrostem iloci tkanki t³uszczowej i dodatnio
koreluje z BMI, stê¿enie adiponektyny u ludzi oty³ych jest mniejsze [2]. Ni¿sze stê¿enia tego maj¹ce w³aciwoci protekcyjne
hormonu stwierdza siê te¿ u osób obci¹¿onych innymi poza oty³oci¹ czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego - dyslipidemi¹,
cukrzyc¹ typu 2, hiperinsulinemi¹, nt i chorob¹ wieñcow¹ [27]. Hipoadiponektynemia
jest uwa¿ana za czynnik zwiêkszonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [25].
Stê¿enia adiponektyny u chorych z
mocznic¹ s¹ istotnie wy¿sze, ni¿ u osób bez
niewydolnoci nerek [25,58]. U pacjentów
dializowanych s¹ kilka razy wy¿sze, ni¿ u
osób zdrowych, co wynika ze zmniejszenia
eliminacji adiponektyny przez nerki. Nie
wykazano ró¿nic w stê¿eniu adiponektyny
u hemodializowanych i leczonych dializ¹
otrzewnow¹ [58]. Nie jest jasne, jak wyt³umaczyæ, ¿e mimo wy¿szych stê¿eñ adiponektyny chorzy z niewydolnoci¹ nerek cechuj¹ siê czêstszym wystêpowaniem chorób sercowo-naczyniowych i wy¿sz¹ insulinoopornoci¹. W pracy Shen i wsp. [43] starano siê odpowiedzieæ na pytanie, czy u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek poszczególne izoformy adiponektyny
wystêpuj¹ z inn¹ czêstoci¹ ni¿ w pozosta³ej populacji oraz czy zmienia siê ekspresja
lub zaburzona jest funkcja AdipoR. Okaza³o siê, ¿e insulinoopornoci zwi¹zanej z
mocznic¹ nie da siê wyjaniæ zmniejszeniem
stê¿enia bardziej aktywnej izoformy wysokocz¹steczkowej, gdy¿ u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek stê¿enie tej izoformy jest wy¿sze, a nawet jest jej proporcjonalnie wiêcej. Wykazano równie¿, ¿e nie
ma dysfunkcji przekazywania sygna³u przez
AdipoR oraz ¿e ekspresja tych receptorów
w mocznicy nie zmniejsza siê, przeciwnie,
mimo podwy¿szenia stê¿enia hormonu, receptorów jest wiêcej. To zjawisko uwa¿a siê
za mechanizm kompensacyjny maj¹cy
zmniejszyæ nasilenie zaburzeñ metabolicznych zwi¹zanych z mocznic¹ [43].
Ni¿sze stê¿enia adiponektyny s¹ zwi¹zane z wiêkszym nasileniem insulinoopornoci, zarówno u osób bez niewydolnoci
nerek, jak i w umiarkowanym i zaawansowanym stadium tej niewydolnoci. Taka
ujemna korelacja miêdzy stê¿eniem adiponektyny a insulinoopornoci¹ utrzymuje siê
w niewydolnoci nerek, przy podwy¿szonych
stê¿eniach adiponektyny, a nawet dziêki
temu jest lepiej widoczna. Huang i wsp.
wykazali podwy¿szenie stê¿enia adiponektyny u leczonych nerkozastêpczo osób, bez
istotnych ró¿nic miêdzy hemodializowanymi i dializowanymi otrzewnowo [22]. W obydwu grupach chorych ujemn¹ zale¿noæ
wykazano pomiêdzy stê¿eniem adiponektyny a wskanikami zwi¹zanymi z insulinoopornoci¹, to jest stê¿eniem triglicerydów,
insuliny oraz HOMA-IR, natomiast dodatni¹

ze stê¿eniem cholesterolu HDL. Z kolei w
badaniu Zoccali i wsp., w którym bra³o udzia³
192 hemodializowanych pacjentów bez cukrzycy, oceniono, ¿e wzajemny stosunek
stê¿eñ leptyny i adiponektyny ma znaczenie dla wielkoci insulinoopornoci, a ka¿da z tych adipokin wykazuje przeciwne dzia³anie [59]. Niekorzystna konstelacja adipokin, to jest wysokie stê¿enie leptyny, a niskie adiponektyny, oznacza³a szeæ razy
wiêksze ryzyko insulinoopornoci, ni¿ sytuacja odwrotna (niskie stê¿enie leptyny, wysokie adiponektyny). W badaniu tym stwierdzono ponadto, ¿e ni¿sze stê¿enie adiponektyny oznacza³o wiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia incydentów sercowonaczyniowych. W innym badaniu w 30-miesiêcznej obserwacji 227 hemodializowanych
pacjentów tak¿e potwierdzono, ¿e stê¿enie
adiponektyny jest kilkakrotnie wy¿sze ni¿ w
grupie kontrolnej osób bez niewydolnoci
nerek oraz ujemnie koreluje z BMI, stê¿eniem insuliny, triglicerydów, wskanikiem
HOMA, a tak¿e stê¿eniem leptyny. W trakcie obserwacji u pacjentów z ni¿szym stê¿eniem adiponektyny czêciej wystêpowa³y
nowe zdarzenia sercowo-naczyniowe, a ka¿de zwiêkszenie stê¿enia o 1mkg/ml oznacza³o 3% redukcjê ryzyka tych zdarzeñ [58].
Rezystyna
Rezystyna jest wydzielana g³ównie przez
makrofagi tkanki t³uszczowej. Wystêpuje w
dwóch izoformach ró¿ni¹cych siê aktywnoci¹ biologiczn¹. Sw¹ nazwê bierze od s³ów
resistant to insulin, gdy¿ w badaniach na
zwierzêtach wykazano, ¿e odgrywa istotn¹
rolê w zaburzonej tolerancji glukozy i jest
zwi¹zana z insulinoopornoci¹ [52]. Badania u ludzi nie potwierdzi³y dot¹d takiego
zwi¹zku [26]. Stê¿enia rezystyny s¹ podwy¿szone w niewydolnoci nerek, co wskazuje
na rolê nerek w metabolizmie tego hormonu [4]. Nie potwierdzono aby rodzaj leczenia nerkozastêpczego wp³ywa³ na ró¿nice
w stê¿eniach rezystyny [17], nie stwierdzono te¿, aby zabiegi hemodializ mia³y wp³yw
na stê¿enie tego zwi¹zku [19]. Filippidis i
wsp. w³¹czyli do badania 33 hemodializowanych pacjentów bez cukrzycy, u których
wykazali istotnie wy¿sze stê¿enia rezystyny ni¿ w kontrolnej grupie osób bez niewydolnoci nerek, ale nie stwierdzili zale¿noci miêdzy stê¿eniem rezystyny a insulinoopornoci¹ mierzon¹ za pomoc¹ wskanika HOMA, stê¿eniem insuliny, glukozy, wartoci¹ BMI ani zawartoci¹ t³uszczu w badaniu bioimpedancji [19]. Do podobnych
wniosków doszli Axelsson i wsp. w badaniu, w którym wziê³o 239 chorych w ró¿nych
stadiach PchN [4]. Stê¿enia rezystyny by³y
podwy¿szone zarówno u chorych w umiarkowanym, jak i zaawansowanym stadium
choroby nerek, przy czym by³y tym wy¿sze,
im ni¿sza wartoæ GFR. Wykazano dodatni¹ korelacjê z markerami zapalnymi, nie
stwierdzono natomiast zale¿noci miêdzy
insulinoopornoci¹ a stê¿eniem rezystyny
po skorygowaniu wzglêdem GFR. W innym
badaniu, w którym uczestniczy³o 30 chorych
z nefropati¹ IgA w ró¿nych stadiach PChN,
stwierdzono podobnie, ¿e stê¿enie rezystyny istotnie zale¿a³o od GFR, nie by³o zwi¹zku miêdzy stê¿eniem rezystyny, a insulinoopornoci¹ [29].
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Wisfatyna
Wisfatyna jest adipokin¹ produkowan¹
przez trzewn¹ tkankê t³uszczow¹. £¹czy siê
z receptorem insulinowym w pozycji innej
ni¿ insulina i wywiera podobne do niej dzia³anie  hamuje uwalnianie glukozy przez w¹trobê i nasila jej utylizacjê w tkance t³uszczowej i miêniach [20]. Stê¿enia wisfatyny
s¹ podwy¿szone w oty³oci, u chorych z
cukrzyc¹ typu 2 [20], a tak¿e w niewydolnoci nerek [7]. Jest to stosunkowo niedawno
odkryta adipokina i jej znaczenie dla insulinoopornoci, nie tylko u chorych z niewydolnoci¹ nerek, wymaga dalszych badañ.
W nielicznych dotychczas przeprowadzonych, nie wykazano jej zwi¹zku z insulinoopornoci¹ [7].
Podsumowanie
Insulinoopornoæ mo¿e wystêpowaæ ju¿
we wczesnych stadiach przewlek³ej choroby nerek. Przyczynia siê w istotny sposób
do licznych zaburzeñ metabolicznych obecnych u chorych z niewydolnoci¹ nerek, niezale¿nie od jej etiologii. Patogeneza insulinoopornoci w mocznicy obejmuje wiele
przyczyn, takich jak przewlek³y stan zapalny, zmiany stê¿enia adipokin, kwasicê, niedokrwistoæ, wtórn¹ nadczynnoæ przytarczyc czy niedobór kalcytriolu. Znaczenie insulinoopornoci polega przede wszystkim na
tym, ¿e jej konsekwencje metaboliczne, takie jak upoledzona tolerancja glukozy, charakterystyczne dla mocznicy zaburzenia lipidowe z wysokim stê¿eniem triglicerydów,
przyspieszony rozwój mia¿d¿ycy, a tak¿e
wynikaj¹ce z nasilenia katabolizmu bia³ek
sarkopenia i wyniszczenie, przyczyniaj¹ siê
do zwiêkszonej miertelnoci chorych z niewydolnoci¹ nerek. Te konsekwencje insulinoopornoci nale¿¹ do czynników, które
mo¿na okreliæ jako mocznicowy zespó³
metaboliczny, dla podkrelenia znaczenia
zwi¹zanych z mocznic¹ zaburzeñ decyduj¹cych o wysokiej miertelnoci, g³ównie z
przyczyn sercowo-naczyniowych, pacjentów z niewydolnoci¹ nerek.
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