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FGF-23 jako marker upoledzenia filtracji
k³êbuszkowej
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Czynnik wzrostu fibroblastów FGF-23 jest fosfatonin¹ produkowan¹ g³ównie przez osteocyty i osteoblasty, hormonem odpowiedzialnym za regulacjê
homeostazy fosforanowej. Czynnik ten powoduje obni¿enie stê¿enia fosforanów poprzez zmniejszenie resorpcji zwrotnej fosforanów w cewce proksymalnej kanalika nerkowego oraz poprzez zmniejszenie wch³aniania jelitowego z
udzia³em aktywnej postaci witaminy D. W przewlek³ej chorobie nerek (PChN)
jednym z pierwszych pojawiaj¹cych siê zaburzeñ metabolicznych jest retencja
fosforanów nasilaj¹ca siê wraz ze spadkiem czynnoci wydalniczej nerek. W
PChN wzrost stê¿enia FGF-23 w surowicy wyprzedza wzrost stê¿enia PTH i fosforanów oraz obni¿enie stê¿enia 25-OH-D3 i wapnia, co jest prawdopodobnie
mechanizmem kompensacyjnym, pozwalaj¹cym na utrzymanie fizjologicznych
stê¿eñ fosforanów a¿ do zaawansowanych stadiów PChN. Dopiero w 5 stadium
PChN dochodzi do za³amania wydolnoci kompensacyjnych mechanizmów fosfaturycznych. Nieznana jest jednak wartoæ progowa obni¿enia filtracji k³êbuszkowej, przy której dochodzi do podwy¿szenia poziomu FGF-23. W 5 stadium
PChN obserwowane jest nawet 100-1000-krotne podwy¿szone stê¿enia tego
czynnika. Po udanym zabiegu transplantacji nerki stê¿enie FGF-23 stopniowo
obni¿a siê. Wydaje siê, i¿ oznaczanie stê¿enia FGF-23 mo¿e stanowiæ dodatkowy wskanik monitorowania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej, jako
predykator ciê¿kiej wtórnej nadczynnoci przytarczyc we wczesnym stadium
PChN oraz s³abej odpowiedzi na terapiê witamin¹ D u pacjentów dializowanych.
Ograniczeniem tego oznaczenia jest wp³yw spo¿ycia fosforu w diecie, który rzutuje bezporednio na stê¿enie FGF-23.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 53-56)
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FGF-23 as a marker of impaired glomerular filtration rate
Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) is a phosphatonine, hormone mainly
produced by osteocytes and osteoblasts, which regulates phosphate balance
in the body. FGF-23 inhibits renal tubule phosphate reabsorption and vitaminD-dependent gut absorption, leading to phosphaturia and hypophosphataemia.
One of the first metabolic disorder in the course of chronic kidney disease (CKD)
is the increase of serum phosphate level along with the declining renal function. The increase of plasma level of FGF-23 occurs even before the rise of PTH
and phosphate or decrease of 25-OH-D3 and calcium concentrations. This is
probably a compensation mechanism involved in the maintenance of physiologic
phosphate levels until the 5 stage of CKD, when phosphaturic capacity is exhausted. We don't know the exact level of GFR decline which trigger the increase of FGF-23 concentration. In 5 stage of CKD even 100-1000-fold increase
of this factor concentration can be observed. After successful renal transplantation FGF- 23 level gradually decreases. In clinical practice measurement of
FGF-23 concentration emerges as a potentially useful additional parameter for
monitoring of the disturbed calcium-phosphate metabolism, as a predictor of
severe secondary hyperparathyreoidism in the early stage of CKD and poor response for vitamin D therapy in dialysis patients. The main limitation of FGF-23
assessment is the direct influence of phosphorus content in diet on their concentration in the circulation.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 53-56)

Wstêp
Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF-23)
jest polipeptydem zbudowanym z 251 aminokwasów o masie cz¹steczkowej 25 kDa,
syntetyzowanym i wydzielanym w wiêkszoci przez osteoblasty i osteocyty. Transkrypt
genu FGF-23, zosta³ zidentyfikowany rów-

nie¿ w narz¹dach uk³adu wewn¹trzwydzielniczego (podwzgórze, jajniki, j¹dra, grasica,
przytarczyce) oraz w miêniu sercowym i
orodkowym uk³adzie nerwowym. Region
rdzeniowy cz¹steczki zawiera strukturê
beta-koniczynki z³o¿onej z zagiêæ beta oraz
pêtli. Hydrofobowy koniec aminowy bia³ka
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(aa 1-24) stanowi fragment sygna³owy
umo¿liwiaj¹cy sekrecjê FGF-23 do krwiobiegu. Koniec karboksylowy bia³ka (aa 180251) wykazuje ograniczon¹ homologiê z innymi bia³kami z podrodzin bia³ek FGF.
Wród siedmiu podrodzin ludzkiego FGF
[9,24,44,46] wyró¿niamy podrodzinê FGF19, do której nale¿¹ FGF-19, FGF-21 oraz
nowo odkryty, FGF-23, które zawieraj¹ wi¹zanie dwusiarczkowe stabilizuj¹ce unikaln¹
strukturê beta-koniczynki. Konformacja ta
powoduje brak powinowactwa FGF-19 i
FGF-23 do siarczanu heparanu, przez co
ich cz¹steczki mog¹ byæ przenoszone przez
krwiobieg do odleg³ych miejsc, gdzie pe³ni¹
swoje funkcje. Okres pó³trwania natywnej
cz¹steczki FGF-23 w kr¹¿eniu u osób zdrowych wynosi 58 min. Inne podrodziny FGF
wi¹¿¹ siê z cz¹steczk¹ siarczanu heparanu
na powierzchni komórek, co ogranicza zasiêg ich oddzia³ywania do funkcji parakrynnych [9,44].
Metabolizm FGF-23 obejmuje proteolizê fragmentu RXXR zlokalizowanego pomiêdzy aminokwasami 179Arg oraz 180Ser
z powstaniem nieaktywnych fragmentów Ci N- koñcowych [2,21].
Transkrypt (m-RNA) oraz bia³ko FGF23 zosta³y wykryte podczas skriningu genetycznego chorych z autosomaln¹ dominuj¹c¹ krzywic¹ hipofosfatemiczn¹ [16,40].
Mutacja jednego z regionów cz¹steczki
FGF-23 powoduje opornoæ cz¹steczki na
dzia³anie proteaz, co powoduje wyd³u¿enie
czasu pó³trwania i wzrost jej stê¿enia w surowicy. Podwy¿szone stê¿enia FGF-23 w
osoczu s¹ równie¿ spotykane w takich schorzeniach jak krzywica hipofosfatemiczna
sprzê¿ona z chromosomem X czy osteomalacja [4,43,45].
Pozajelitowa poda¿ rekombinowanego
FGF-23 gryzoniom, jak równie¿ manipulacje genetyczne zwiêkszaj¹ce ekspresje
FGF-23 u zwierz¹t transgenicznych wywo³uj¹ hipofosfatemiê. Przeciwny efekt wywieraj¹ manipulacje genetyczne powoduj¹ce
unieczynnienie tego genu (ablacja) u myszy, powoduj¹c ciê¿k¹ hiperfosfatemiê
[38,40].
Rola FGF-23 w homeostazie
fosforanowej
FGF-23 nale¿y do fosfatonin, substancji o dzia³aniu endokrynnym, które uczestnicz¹ w regulacji homeostazy fosforanowej.
Zaobserwowano, i¿ u osób zdrowych, osoczowe stê¿enia FGF-23 zaczynaj¹ wzrastaæ
ju¿ po 6 godzinach od spo¿ycia diety bogatej w fosforany [1,42]. Nie wiemy jednak, w
jaki sposób stê¿enie fosforanów prowadzi
do pobudzenia wydzielania FGF-23 przez
osteoblasty i osteocyty.
Do innych bodców stymuluj¹cych produkcje FGF-23 nale¿¹: aktywna postaæ witaminy D3 (1,25-dihydroxivitamina D3) oraz
parathormon (PTH). Jednoczenie wykazano, ¿e zwiêkszenie stê¿enia fosforu w osoczu nie stymuluje produkcji FGF-23, je¿eli
nie jest zwi¹zane ze zwiêkszon¹ poda¿¹ w
diecie [28,29].
Zwiêkszone wydzielanie FGF-23 powoduje obni¿enie stê¿enia fosforanów poprzez
dwa mechanizmy. Peptyd ten zmniejsza reabsorpcjê zwrotn¹ fosforanów hamuj¹c ekspresjê kotransporterów sodowo-fosforanowych NPT2a i NPT2c w cewce proksymal-
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nej kanalika nerkowego, a w konsekwencji
zwiêkszaj¹c ich wydalanie. Ponadto FGF23 zmniejsza aktywnoci enzymu 1-alfa-hydroksylazy witaminy D w nerkach hamuj¹c
konwersjê witaminy 25-(OH)-D3 do jej aktywnej postaci - kalcytriolu. Z kolei obni¿enie stê¿enia kalcytriolu powoduje zmniejszenie ekspresji jelitowego kotransportera sodowofosforanowego NPT2b i w nastêpstwie tego
absorpcji fosforanów w jelicie cienkim [34].
W stanach patologii, nadmierna produkcja FGF-23 u osób z prawid³ow¹ funkcj¹
wydalnicz¹ nerek indukuje hipofosfatemiê,
powoduje obni¿enie stê¿enia kalcytriolu, a
w nastêpstwie wzrost stê¿enia parathormonu (PTH) i demineralizacjê koci (osteomalacja w przebiegu wtórnej nadczynnoci
przytarczyc) [22]. Dlatego u chorych obci¹¿onych mutacjami genu FGF-23 powoduj¹cymi opornoæ cz¹steczki na proteolizê i
nadmierne dzia³anie FGF-23 (autosomalna
dominuj¹ca krzywica przebiegaj¹ca z hipofosfatemi¹ - ADR), obserwuje siê przewlek³¹ hipofosfatemiê [6A]. Podobnie nowotwory charakteryzuj¹ce siê zwiêkszon¹ ekspresj¹ genu FGF-23 powoduj¹ osteomalacjê
(OOM) i wzmo¿on¹ nerkow¹ utratê fosforanów [15,33,40].
Ponadto zaobserwowano zwieszon¹
ekspresje oraz dzia³anie FGF-23 we wrodzonych zaburzeniach uk³adu kostno-szkieletowego, przebiegaj¹cych pod postaci¹
krzywicy b¹d osteomalacji zwi¹zanymi z
mutacjami genów DMP1, PHEX, GNAS1.
Dok³adny zwi¹zek pomiêdzy dysfunkcj¹
wymienionych genów oraz stê¿eniem i dzia³aniem FGF-23 pozostaje nieznany [7,
31,45].
Peptydy FGF dzia³aj¹ poprzez wi¹zanie
z receptorami wykazuj¹cymi aktywnoæ kinazy tyrozynowej [27]. Do prawid³owego
dzia³ania FGF-23 niezbêdna jest obecnoæ
bia³ka Klotho, koreceptora stabilizuj¹cego
po³¹czenie FGF-23 z receptorem [41]. Ekspresjê bia³ka Klotho wykazano w tkankach
docelowych dla FGF-23 [41].
FGF-23 w przewlek³ej chorobie nerek
Jednym z pierwszych zaburzeñ metabolicznych wystêpuj¹cych we wczesnych
stadiach przewlek³ej choroby nerek jest retencja fosforanów, nasilaj¹ca siê wraz ze
spadkiem czynnoci wydalniczej nerek. W
odpowiedzi na retencjê fosforanów nasila siê
wydzielanie FGF-23, jak równie¿ i PTH [10].
Obydwa mechanizmy stanowi¹ odpowiedz
adaptacyjn¹ organizmu na utratê du¿ej liczby nefronów. Wzmo¿one wydzielanie FGF23 i PTH pozwala utrzymaæ stê¿enie fosforanów w ustroju w granicach fizjologicznych
(<4,5 mg/dl) a¿ do bardzo zaawansowanych
stadiów PChN. Prawid³owe stê¿enia fosforanów stwierdza siê u wiêkszoci pacjentów nawet w 4 stadium choroby. Dopiero w
schy³kowym, pi¹tym stadium PChN dochodzi do za³amania wydolnoci kompensacyjnych mechanizmów fosfaturycznych [13,32]
Wzrost stê¿enia FGF-23 w surowicy w
PChN wydaje siê wyprzedzaæ wzrost stê¿enia PTH, który wykrywa siê dopiero przy
wartociach przes¹czania k³êbuszkowego
(GFR) w przedziale <60 ml/min/1,73 m2 [22].
Jeszcze póniej w historii naturalnej PChN
obni¿a siê stê¿enie 25-OH-D3 i wapnia.
Zwiêkszona produkcja FGF-23 u pacjentów
z PChN, hamuj¹c aktywnoæ nerkowej 1-

alfa-hydroksylazy, mo¿e byæ czynnikiem
etiologicznym niedoboru kalcytriolu i przyczyniaæ siê do rozwoju wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Natomiast hamowanie zale¿nego od kalcytriolu wch³aniania fosforanów w przewodzie pokarmowym jedynie w
ograniczonym stopniu wp³ywa na bilans fosforanowy chorego na PChN [36].
Wród pozornie zdrowych osób w wieku podesz³ym, z nieznacznie obni¿on¹ filtracj¹ k³êbuszkow¹ (wyliczon¹ na podstawie stê¿enia cystatyny) 60-90 ml/min, zauwa¿ono istotn¹, chocia¿ s³ab¹ odwrotn¹
zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem FGF-23 i
szacowan¹ filtracj¹ k³êbuszkow¹ (eGFR).
Wyrany wzrost stê¿enia FGF-23 pojawia
siê przy niewielkim upoledzeniu eGFR (stadium 2-3 PChN), gdy stê¿enie fosforanów
w surowicy jest wci¹¿ w zakresie wartoci
prawid³owych [8,10,20].
Nie jest wci¹¿ znany próg zaawansowania PChN, przy którym dochodzi do podwy¿szenia poziomu FGF-23. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e te wartoci progowe bêd¹ równie¿
zale¿a³y od prowadzonej diety (spo¿ycia
fosforu). W przewlek³ej niewydolnoci nerek (stadium 5 PChN) stê¿enia FGF-23 w
osoczu s¹ nawet ponad 100-krotnie wy¿sze
w porównaniu z poziomem u ludzi zdrowych
[20].
Wydaje siê, ¿e zwiêkszenie stê¿eñ FGF23 jest jednym z najwczeniejszych biochemicznych markerów zmniejszenia filtracji
k³êbuszkowej [39]. Stê¿enie cFGF-23 zwiêksza siê równolegle ze zmniejszeniem filtracji k³êbuszowej poni¿ej 90 ml/min/1.73m2
niezale¿nie od wieku, p³ci, wartoci cinienia têtniczego, obecnoci cukrzycy oraz
wskanika masy cia³a [39].
Pocz¹tkowo zak³adano, i¿ wzrost stê¿enia FGF-23 w PChN jest nastêpstwem obni¿onego klirensu nerkowego produktów
degradacji FGF-23 [20], podobnie jak w
przypadku PTH. Jednak¿e stwierdzono, ¿e
w zaawansowanej PChN nie wystêpuje
wzmo¿ona akumulacja zdegradowanych
cz¹steczek FGF-23. Dlatego obecnie uwa¿a siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ podwy¿szonego stê¿enia tego polipeptydu jest zwiêkszona sekrecja FGF-23 [14].
W kolejnym badaniu [18] wykazano
zmniejszenie ekspresji bia³ka Klotho w nerkach, co mo¿e odpowiadaæ za opornoæ
tego narz¹du na dzia³anie FGF-23. Wszystkie przedstawione hipotezy zak³adaj¹, ¿e
zwieszenie stê¿enia FGF-23 jest mechanizmem kompensuj¹cym zwiêkszenie stê¿enia fosforanów wraz z utrat¹ nefronów, które prowadzi do nasilenia fosfaturii oraz
zmniejszenia jelitowego wch³aniania fosforu. Inne hipotezy zwiêkszenia FGF-23 w
przebiegu PChN obejmuj¹ nasilenie dzia³ania bodców pobudzaj¹cych b¹d zmniejszenie dzia³ania czynników hamuj¹cych produkcjê FGF-23 w przebiegu PChN.
Obecnie dostêpne s¹ dwie metody oznaczania FGF-23 bazuj¹ce na technice ELISA. Jedna z nich wykorzystuje przeciwcia³a
monoklonalne do oznaczania ca³kowitej (natywnej) cz¹steczki FGF-23, druga za pozwala na wykrycie c-terminalnych fragmentów
cz¹steczki tego bia³ka, w tym natywnych cz¹steczek, jak i C-koñcowych fragmentów [20].
W nielicznych badaniach porównywano
stê¿enia natywnego FGF-23 (iFGF-23) i cterminalnego FGF-23 (cFGF-23) w zale¿-
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Tabela I
Stê¿enia c-terminalnego (cFGF-23) oraz natywnego (iFGF-23) czynnika wzrostu fibroblastów 23 w zale¿noci
od wartoci filtracji k³êbuszkowej (eGFR) - rednie±SD [8].
Concentrations of c-terminal (CFGF-23) and intact (iFGF-23) fibroblast growth factor 23 along with the glomerular filtration rate (eGFR) - mean values±SD [8].
eG FR > 90

e G F R 6 0 -8 9

e G F R 3 0 -5 9

eG FR < 30

cFGF-23 (rU/m l)

57 ± 43

81 ± 52

187 ± 194

456 ± 475

iFGF-23 (pg/m l)

29 ± 28

40 ± 37

43 ±26

77 ± 83

Tabela II
Zmiany parametrów gospodarki wapniowo fosforanowej i stê¿enia natywnego czynnika wzrostu fibroblastów 23 (iFGF-23) w pierwszych 12 miesi¹cach po transplantacji nerki - rednie±SD [5].
Changes in calcium- phosphate metabolism parameters and intact fibroblast growth factor 23 (iFGF-23) in
first 12 months after renal transplantation- mean values±SD [5].
P o tra n s p la n ta c ji

P rz e d
tra n s p la n ta c j¹

3 m -ce

6 m -ce

12 m -cy

5,7 ± 1,7

3,1± 0,7

3,2± 0,8

3,8± 0,7

Stê¿enie fosforanów (m g/dl) (norm a:2,5-4,5)
Stê¿enie w apnia (m g/dl) (norm a 8,8-10,4)

9,2± 0,9

9,8± 0,5

9,9± 0,6

9,9± 0,6

Stê¿enie 1,25(OH)2-D3 (pg/m l) (norm a: 29,6-65,1)

18,5± 6,7

34,6± 14,3

39,2± 12,3

34,7± 15,4

Stê¿enie iFGF-23 (pg/m l) (norm a 8,2-54,3)

346± 146

37± 19

32± 20

31± 14

noci od filtracji k³êbuszkowej - tabela I [8].
W obydwu przypadkach stwierdzono silne
korelacje pomiêdzy eGFR oraz iFGF-23 jak
i cFGF-23 (odpowiednio: r=-0,40 i r=-0,61).
Stê¿enie FGF-23 obni¿a siê stopniowo
po udanym zabiegu przeszczepienia nerki i
utrzymuje siê na prawid³owym poziomie przy
prawid³owej funkcji przeszczepionego narz¹du [5]. Wielkoæ redukcji stê¿enia tego
czynnika w pierwszym trymestrze po transplantacji, osi¹gnê³a 90% wartoci sprzed
przeszczepu. Przywrócenie sprawnoci
mechanizmów fosfaturycznych przynosi
zwykle normalizacjê stê¿enia fosforanów w
surowicy. Poprawia siê równie¿ stê¿enie
kalcytriolu (jeli nie wspó³istniej¹ niedobory
25-OH-D3) i przyswajalnoæ wapnia w przewodzie pokarmowym (tab 2). W wiêkszoci
przypadków zmiany te prowadz¹ do regresji wtórnej nadczynnoci przytarczyc i obni¿enia stê¿enia iPTH [5].
Wydaje siê, ¿e wy¿sze stê¿enie FGF23 mo¿e pomagaæ w utrzymaniu prawid³owego stê¿enia fosforanów we wczesnym
okresie po przeszczepieniu nerki, gdy czynnoæ narz¹du jest jeszcze upoledzona [6],
poprzez obni¿enie stê¿enia kalcytriolu oraz
pobudzenie przytarczyc do wydzielania PTH
[6]. Póniej za nasilaæ hipofosfatemiê zwi¹zan¹ z przetrwa³¹ wtórn¹ nadczynnoci¹
przytarczyc, a w konsekwencji zwiêkszonym
wydalaniem fosforanów [35].
Czy FGR-23 jest toksyn¹
mocznicow¹?
W przewlek³ej niewydolnoci nerek (5
stadium PChN) stwierdza siê bardzo wysokie stê¿enia FGF-23 - 100-1000 krotnie wy¿sze ni¿ populacji ogólnej [21]. W badaniach
klinicznych wykazano, i¿ podwy¿szone stê¿enia FGF-23 jest niezale¿nym predykatorem progresji PChN, opornej na leczenie
wtórnej nadczynnoci przytarczyc, przerostu lewej komory i miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych u pacjentów dializowanych [11,12]. Byæ mo¿e wzrost ryzyka
wi¹¿e siê nie ze wzrostem stê¿enia FGF23, ale d³ugotrwa³ym zaburzeniem gospo-

darki fosforanowo-wapniowej i prze³adowaniem komórek fosforanami. Stê¿enie FGF23 jawi siê jako wskanik d³ugotrwa³ego braku wyrównania homeostazy fosforanowej
[3,17], podobnie jak stê¿enie hemoglobiny
glikowanej (HbA1c) w cukrzycy.
Zwiêkszone stê¿enie FGF-23 by³o zwi¹zane z gorszym rokowaniem pacjentów z
PChN niezale¿nie od stê¿enia witaminy 25OH-D3 [11] oraz zaburzeñ metabolizmu
wapniowo-fosforanowego [8]. W badaniach
eksperymentalnych wykazano nasilenie proliferacji linii ludzkich komórek nab³onkowych
kanalika bli¿szego nerki oraz jelita cienkiego pod wp³ywem FGF-23 [23]. Mo¿e byæ to
zwi¹zane z dzia³aniem FGF-23 poprzez pobudzenie receptorów o ma³ym powinowactwie, niezale¿nych od bia³ka Klotho [30].
Pomimo przekonuj¹cych danych epidemiologicznych, w badaniach eksperymentalnych nie wykazano toksycznoci FGF-23 dla
komórek organizmu ludzkiego. Dlatego istniej¹ w¹tpliwoci czy FGF-23 jest rzeczywicie toksyn¹ mocznicow¹.
Jakie jest znaczenie kliniczne
oznaczeñ stê¿eñ FGF-23 w PChN?
Obecnie pojawia siê pytanie, czy oznaczanie stê¿enia FGF-23 ma znaczenie kliniczne u pacjentów z PChN. Nakanishi i wsp.
wykazali, ¿e chorzy z podwy¿szonym stê¿eniem tej fosfatoniny we wczesnym stadium PChN s¹ bardziej nara¿eni na rozwój
ciê¿szej wtórnej nadczynnoci przytarczyc
[25]. Podobnie pacjenci dializowani, u których stê¿enie FGF-23 by³o znacznie podwy¿szone, najs³abiej odpowiadali na terapiê
witamin¹ D [26]. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e
oznaczenie stê¿enia FGF-23 w osoczu mog³oby stanowiæ dodatkowy wskanik monitorowania zaburzeñ gospodarki wapniowofosforanowej. Jego wprowadzenie jednak
wydaje siê przedwczesne. Jedyn¹ interwencj¹ terapeutyczn¹ wp³ywaj¹c¹ na obni¿enie
stê¿enia FGF-23 jest ograniczenie spo¿ycia fosforu i intensyfikacja terapii lekami wi¹¿¹cymi fosforany w przewodzie pokarmo-
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wym [19]. Jednak nie jest jasne, choæ bardzo intryguj¹ce, czy zmniejszeniem stê¿enia FGF-23 jest odpowiedzialne za zmniejszaniu miertelnoci pacjentów dializowanych [39].
Podsumowanie
Odkrycie FGF-23 zrodzi³o nowe nadzieje na poprawê diagnostyki II stadium przewlek³ej choroby nerek. Niestety nadzieje te
mog¹ siê okazaæ z³udne, poniewa¿ stê¿enie FGF-23 jest zale¿ne od spo¿ycia fosforu w diecie i tym samym zró¿nicowanie diety w populacji mo¿e okazaæ siê czynnikiem
ograniczaj¹cym zarówno czu³oæ jak i swoistoæ tych oznaczeñ.
Podobnie nie mo¿na rozs¹dziæ czy
oznaczenie FGF-23 bêdzie przydatnym parametrem oceny zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej i wtórnej nadczynnoci
przytarczyc w PChN.
Niezale¿nie od zrodzonych w¹tpliwoci
odkrycie FGF-23 nale¿y uznaæ za kamieñ
milowy w poznaniu homeostazy fosforanowej naszych organizmów.
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