Czynnik wzrostowy fibroblastów 23 – co
nowego?*
FGF-23 jest nowym graczem w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Wśród nowych faktów dotyczących tego hormonu wymienić należy następujące:
A. Niedobór żelaza jest silnym stymulatorem sekrecji FGF-23 nie tylko w
krzywicy hipofosfatemicznej dziedziczącej się autosomalnie dominująco ale
i w innych stanach hipofosfatemicznych. Regulacja sekrecji FGF-23 odbywa
się dwoma szlakami zachodzącymi w osteocytach: fosforanowym (hiperfosfatemia pobudza sekrecję FGF-23) oraz szlakiem rozkładu FGF-23 na fragmenty
biologicznie nieczynne (cFGF-25-179, cFGF-180-251). Głównym działaniem
FGF-23 jest regulacja fosfatemii (wpływa hamująco na resorpcję zwrotną fosforanów w cewkach nerkowych, hamuje syntezę 1,25(OH)2D, pobudza syntezę
24-hydroksylazy 1,25(OH)2D).
Ostre uszkodzenie nerek (AKI) charakteryzuje się wzrostem stężenia FGF-23
spowodowanym czynnikami innymi niż hiperfosfatemia, 1,25(OH)2D oraz PTH.
Wskazuje to na złożoność regulacji sekrecji tego hormonu.
U prawie połowy chorych z AKI stwierdza się asocjację pomiędzy obecnością
FGF w miażdżycowo zmienionych naczyniach wieńcowych a występowaniem
choroby nerek.
Leki hamujące syntezę lub działanie FGF-23 (przeciwciała anty-FGF-23) mogą
być wykorzystane w terapii stanów chorobowych przebiegających z hipofosfatemią (leki te wpływają korzystnie na aberracje biochemiczne, morfologiczne,
histologiczne i kliniczne chorób przebiegających z hipofosfatemią).
(NEFROL. DIAL. POL. 2014, 18, 213-215)
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Fibroblast growth factor 23 – what is new?
FGF-23 is a new player in the regulation of the calcium-phosphate metabolism.
In the last three years several new characteristics of FGF-23 were revealed.
Among them the following are to be mentioned:
FGF-23 it not only the cause of autonomous dominat hypophosphatemic
rickets (ADHR) but also of many other hypophosphatemic diseases. Two
pathways are involved the regulation of FGF-23 secretion: the phosphate one
(hyperphosphatemia is stimulating secretion of FGF-23 by osteoblasts in which
hyposideremic states are involved) and 2. the degradation pathway of FGF-23
into inactive fragments cFGF-25-179 and cFGF-180-251 respectively. The main
function of FGF-25-251 is inhibition of phosphate resorption in the the renal
tubule, inhibition of alfa-1-hydroxylation of 1,25(OH)2D and stimulation of 24hydroxylation of 1,25(OH)2D to 24,1,25(OH)3D (which is biologically inactive).
AKI in characterized by increased secretion of FGF-23 which is not dependent
upon hyperphosphatemia, 1,25(OH)2D3 and PTH.
FGF-23 expression in coronary arteries is associated with impaired kidney
function.
Drugs inhibiting secretion or action of FGF-23 may be used in patients with
acquired or congenital hyphosphatemic states.
From the aboved it follows that FGF-23 is a new player in the pathogenesis
of abnormal calcium phosphate metabolism.
(NEPROL. DIAL. POL. 2014, 18, 213-215)
*Pracę poświęcamy prof. dr hab. Bolesławowi Rutkowskiemu z okazji Jego 70. urodzin.
Niech praca ta będzie skromnym wyrazem ogromnej wdzięczności dla współtwórcy Polskiej
Nefrologii. Życzymy Ci, drogi Bolesławie, dalszych sukcesów zawodowych i naukowych
oraz dalszych lat życia w dobrym zdrowiu.
Franciszek Kokot
Lidia Hyla-Klekot
Upłynęły 3 lata od mojej publikacji, w
której starałem się udowodnić, że nefrologia
była kołem zamachowym rozwoju medycyny w ostatnim półwieczu [1]. W kolejnej
publikacji, która ukazała się w 2014 roku
[2] staraliśmy się przekonać czytelnika,
że taką rolę spełnia nefrologia również w
bieżącym dziesięcioleciu. Prawdziwość ta-

kiego stwierdzenia pragnęliśmy udowodnić
na przykładzie czynnika wzrostu fibroblastów-23 tj. hormonu odgrywającego istotną
rolę w regulacji gospodarki fosforanowej a
odkrytego zaledwie 15 lat temu. Stan wiedzy
na temat FGF-23 do roku 2012 podsumowaliśmy w pracy [2]. W obecnej pracy pragnęliśmy wykazać, jak w okresie zaledwie 3-4
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ostatnich lat wiedza nasza o tym hormonie
uległa nieoczekiwanemu wzbogaceniu,
wnosząc nowe elementy patofizjologiczne
i potencjalne możliwości lecznicze chorób
nerek. Przedmiotem niniejszej pracy są
niektóre tylko aspekty FGF-23, to jest
a) regulacja sekrecji i biodegradacja
FGF-23
b) sekrecja FGF-23 w ostrym uszkodzeniu nerek
c) asocjacja pomiędzy ekspresją FGF23 w naczyniach wieńcowych i upośledzoną
funkcję nerek oraz
c) aspekty lecznicze blokady receptora
FGF-23.
Regulacja sekrecji i przemiany FGF-23
Mija ponad 15 lat od chwili odkrycia
czynnika wzrostowego fibroblastów 23
(FGF-23). Hormon ten wytwarzany głównie
przez osteocyty (w ostrym uszkodzeniu nerek najpewniej również przez nerki) istotnie
wzbogacił naszą wiedzę w zakresie regulacji
gospodarki fosforanowej [2]. Wykazano,
że FGF-23 po połączeniu się z białkiem
-Klotho hamuje kotransportery sodowofosforanowe NPT2a i NPT2c, przez co jest
przyczyną upośledzenia resorpcji fosforanów w cewkach nerkowych, wzrostu fosfaturii i rozwoju hipofosfatemii [3]. Ponadto
wykazano, że FGF-23 jest inhibitorem 1-alfa
hydroksylazy 25-OH-D (przez co zmniejsza
syntezę 1,25(OH)2D) oraz stymulatorem
24-hydroksylazy 1,25(OH)2D prowadząc do
wzmożonej biodegradacji tego aktywnego
metabolitu witaminy D [1]. Stymulatorami
sekrecji FGF-23 w osteocytach są hiperfosfatemia, hipoksja, PTH oraz 1,25(OH)2D
[2,4-6]. FGF-23 zawarty w osteocytach
składa się z 251 aminokwasów. Po odcięciu 24-aminokwasowego N-końcowego
fragmentu powstaje „dojrzała” cząsteczka
FGF-25-251, która może ulec wydzielaniu
do krwi w postaci niezmienionej (jest to tzw.
intact FGF-23 — skrótowo oznaczane jako
iFGF-23) lub przecięciu proteolitycznemu
pomiędzy aminokwasem 179 i 180, tworząc
dwa biologicznie nieczynne fragmenty,
to jest N-końcowy fragment FGF-25-179
oraz C-końcowy fragment FGF-180-251
[6]. Dostępne w handlu są dwa zestawy do
oznaczania FGF. Jeden z nich umożliwiający oznaczanie „intact” FGF (zawierający
aminokwasy 25-251) tj. biologicznie aktywny
hormon (oznaczany dalej jako iFGF) oraz
drugi, w którym przeciwciała anty-FGF
wyróżniają dwa epitopy C-końcowego FGF.
Przy użyciu tego zestawu oznacza się zarówno „intact” iFGF-26-251, jak i fragment
cFGF-180-251). Przez oznaczanie ilorazu
stężeń iFGF/c FGF można uzyskać informację nie tylko dotyczącą produkcji FGF
(oznaczając iFGF), ale również nasilenie
rozpadu iFGF na nieczynne fragmenty C- i
N-końcowe [6]. Wzrost stężenia FGF-23
jest predyktorem zwiększonej śmiertelności
i chorobowości u osób z przewlekłymi chorobami nerek dializowanych i niedializowanych
[7, 8-11] oraz transplantowanych [11].
Działanie FGF-23 jest ściśle powiązane
z działaniem białka Klotho [2,4,12].
Te wstępne informacje ułatwią czytelnikowi zrozumienie postępów w zakresie
regulacji sekrecji FGF. Już od 14 lat wiadomo, że krzywica hipofosfatemiczna dziedzicząca się dominująco genem autosomalnym
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(ADHR) spowodowana jest mutacją aktywującą genu kodującego FGF [13,14]. Mutacja ta jest przyczyną niepodatności tego
hormonu na rozkład proteolityczny przez
swoistą proteazę, co jest przyczyną wzrostu
jego stężenia we krwi i rozwoju ADHR. Badania nad tym rzadkim zespołem ujawniły,
że przyczyną wzrostu FGF-23 może być
niedobór żelaza [6,15-17] występujący
m.in. w przewlekłych chorobach nerek [6].
W warunkach fizjologicznych wzrostowi
stężenia FGF spowodowanego niedoborem
żelaza towarzyszy wzrost jego rozpadu na
fragmenty biologicznie nieczynne, co sprawia, że homeostaza fosforanowa nie ulega
zaburzeniu [cyt. wg 6]. Przez oznaczanie
stężenia iFGF i cFGF u chorych z ADHR
można wykazać, że niedobór żelaza jest
przyczyną wzrostu iFGF i niewystępowania
jego rozpadu na fragmenty N- i C-końcowe.
U chorych z przewlekłą chorobą nerek
niedobór żelaza może być przyczyną znacznego wzrostu sekrecji FGF w fazie chorobowej, w której czynność wydalnicza nerek
jest jeszcze względnie dobra. U chorych z
przewlekłą chorobą nerek (PChN) proces
rozpadu iFGF na fragmenty N- i C-końcowe
jest upośledzony, co sprawia, że wzrasta
stężenie iFGF [cyt. wg 6]. W odróżnieniu
od ADHR u chorych z PChN fosfatemia jest
podwyższona lub na górnej granicy normy
z powodu upośledzonej funkcji wydalniczej
nerek [13,14].
Ciekawostką badań ostatnich lat jest
obserwacja, że przyczyną wzrostu sekrecji
FGF-23 może być nie tylko niedobór żelaza,
ale również rodzaju związku żelaza podanego w ramach suplementacji. I tak suplementacja żelazowaną karboksymaltozą powoduje znamienny spadek stężenia FGF-23
u osób z niedoborem żelaza, podczas gdy
suplementacja żelaza w postaci związku z
dekstranem takiego działania nie wykazuje
[6]. Ta obserwacja wymaga dalszych badań
patofizjologicznych dotyczących regulacji
gospodarki żelazowej.
Reasumując należy przyjąć, że istnieją
dwie ścieżki regulacji sekrecji FGF-23 —
jedna zależna od nasilenia fosfatemii, zaś
druga zależna od dysocjacji procesu sekrecji
i rozpadu FGF [6]. Ta ostatnia może być również przyczyną nadmiaru iFGF prowadzącego do hipofosfatemii. Najbliższa przyszłość
wykaże czy i w jakim stopniu poznane nowe
ścieżki sekrecji i przemian FGF będą miały
wpływ na leczenie szczególnie u chorych ze
schyłkową niewydolnością nerek, u których
stężenie FGF-23 może osiągnąć wartości
astronomiczne (może wzrastać 100-krotnie
lub nawet więcej).
FGF-23 u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek
Jak to podano na wstępie sekrecja
FGF-23 podlega dwom regulacjom — jedną
z nich jest stężenie fosforanów w surowicy
(hiperfosfatemia pobudza sekrecję FGF-23),
druga zaś reguluje inaktywację iFGF-23
(FGF-25-251) na dwa nieczynne fragmenty
C25-179 i C180-251. U chorych z przewlekłą
niewydolnością nerek FGF-25-251 (tzw.
intact FGF) ulega rozpadowi przez proteazę (conwertaza PC2). W miarę ubytku
czynnego miąższu nerkowego stężenie
C-fragmentów FGF-23 ulega zmniejszeniu
do stężeń prawie śladowych. Wzmożone

stężenie FGF-23 w pierwszych 3-4 fazach
PNN ułatwia wydalanie fosforanów przez
resztkowe nefrony. Ponadto dochodzi do
zahamowania syntezy 1,25(OH) 2D (poprzez hamowanie 1-hydroksylazy 1,25(OH)2D) oraz przyspieszonej biodegradacji
w następstwie stymulacji 24-hydroksylazy
1,25(OH) 2D do biologicznie nieczynnej
1,24,25(OH)2D. Tak więc w PNN stwierdza
się najczęściej hiperfosfatemię, wzrost
stężenia PTH, hipokalcemię, małe stężenie
1,25(OH)2D oraz wzrost stężenia FGF-23,
będący przyczyną przerostu lewej komory
serca i zaburzeń sercowo-naczyniowych
[2,8].
W ostrym uszkodzeniu nerek (AKI) najczęściej stwierdza się hipokalcemię, spadek
stężenia 1,25(OH) 2D, hiperfosfatemię i
wtórną nadczynność przytarczyc [18-24].
Hipofosfatemię stwierdza się najczęściej u
chorych z ciężką sepsą [20]. Pomimo hipofosfatemii u chorych z AKI stężenie FGF23 jest znamiennie podwyższone. Wzrost
ten pojawia się już w godzinę po rozwoju
doświadczalnego AKI i w pierwszym dniu
rozwoju AKI u ludzi [19]. Nawet u dzieci
przed operacją sercowo-naczyniową (bez
objawów AKI) stężenie FGF-23 może być
podwyższone, wykazując równoległość do
przybytku masy ciała (stopnia przewodnienia) oraz czasu stosowania wspomaganej
wentylacji pooperacyjnej [18]. Co ciekawe
wzrost stężenia FGF-23 stwierdzono u
chorych pediatrycznych z niewydolnością
serca (ale bez objawów przewlekłej choroby
nerek) [18]. Do wyjaśnienia pozostaje, czy
opisany wzrost stężenia FGF-23 spowodowany był wzrostem iFGF-23, i/lub fragmentu
C-FGF-23 lub wzrostem obu postaci FGF23. Nie jest również wykluczone, że wzrost
FGF-23 u tych chorych był spowodowany
wzrostem jego sekrecji lub spadkiem nasilenia jego biodegradacji. Wykazano, że wzrost
stężenia FGF-23 w AKI nie jest zależny ani
od szlaku sygnalizacyjnego PTH ani też
witaminy D [20]. Ponadto w doświadczalnym
AKI udało się wywołać hipofosfatemię drogą
podaży diety ubogofosforanowej, natomiast
nie udało się zapobiec hiperfosfatemii wywołanej AKI, co może sugerować udział hiperfosfatemii w patogenezie wzrostu stężenia
FGF-23 w AKI [20]. W końcu wykluczony
został udział hipokalcemii w patogenezie
wzrostu FGF-23 w AKI [24,25]. Przypuszcza
się, że stany stresowe lub zapalne mogą
współuczestniczyć we wzroście stężenia
FGF-23 u chorych z AKI.
Wpływ FGF-23 na przebieg AKI nie
został jeszcze jednoznacznie określony. Do
wyjaśnienia pozostaje jego wpływ na rozwój
przewlekłej choroby nerek, przerost lewej
komory serca i powikłania sercowo-naczyniowe, tj. na powikłania, które występują po
długotrwałym działaniu FGF-23 u chorych z
przewlekłą chorobą nerek.
Czy ekspresja FGF-23 w naczyniach
wieńcowych jest powiązana z niewydolnością nerek
Stężenie FGF-23 w przewlekłych chorobach nerek jest znane od wielu lat jako
predyktor zwiększonej chorobowości i
śmiertelności [7,9,10]. Hormon ten wytwarzany jest nie tylko przez osteocyty,
ale również w komórkach (makrofagach)
zwapniałych zmian miażdżycowych. OstatF. Kokot i L. Hyla-Klekot

nio u 28 chorych na 50 obserwowanych,
zakwalifikowanych do transplantacji serca,
stwierdzono w naczyniach wieńcowych
obecność FGF-23 [25,26]. Nasilenie stężenia FGF było tym większe, im mniejsze było
GFR. Autorzy pracy konkludują, że działanie
układu Klotho-FGF oraz FGF-receptory jest
nasilone w zmienionych naczyniach wieńcowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek
i zależny od stopnia upośledzenia funkcji
wydalniczej nerek. Ponadto u chorych tych
ekspresję receptorów FGFR-1 i FGFR-3
stwierdza się w całym tętniczym łożysku
naczyniowym serca oraz w zwapniałych
zmianach miażdżycowych tych naczyń.
Wśród przedstawionych badań na uwagę
zasługuje kolokacja FGF-23 z DMP (dentin
matric protein) i białkiem Klotho w zwapniałych zmianach naczyniowych [25]. Ponadto
wykazano, że wymienione trzy białka wytwarzane są „in situ” a nie są wynikiem ekstrakcji
z przepływającej przez naczynia krwi.
Reasumując w pracy [25] wykazano, że
transformacja osteogenetyczna miocytów
naczyń wieńcowych zachodzi najpewniej
już we wczesnej fazie przewlekłej choroby
nerek oraz że przyczyną ekspresji FGF-23 w
sercu może być indukowana przez cytokinę,
określoną jako onkostatynę Ma pochodzącą
z makrofagów.
W komentarzu do pracy [26] zwrócono uwagę na to, że obecność FGF-23
w naczyniach wieńcowych stwierdzono
tylko u połowy eksplantowanych serc, że u
niektórych chorych z obecnością FGF-23
w sercu czynność nerek była całkowicie
normalna. Ponadto wykazano, że ekspresji
FGF-23 towarzyszyła koekspresja FGFR-1,
FGFR-2 i białka Klotho oraz że stopień ekspresji FGF-23 wykazał dodatnią korelację ze
wskaźnikiem wapniowym naczyń wieńcowych („calcium score”) i ekspresja swoistego
białka osteocytowego — DMP [25,26]. Autor
komentarza sugeruje, że zmiany zawartości
FGF-23 w naczyniach wieńcowych mogą
być spowodowane wieloma czynnikami
(stanami zapalnymi, niedoborem witaminy
D, niedoborem białka Klotho, cytokinami
tkanki tłuszczowej), które współpracując
indukują zmiany miażdżycowe naczyń
wieńcowych.
Przeciwciała anty-FGF-23 – nowy lek
skutecznie zwalczający niektóre postacie
hipofosfatemii
Mija ponad 15 lat od chwili wykrycia
czynnika wzrostowego fibroblastów 23. Jego
odkrycie istotnie wzbogaciło naszą wiedzę
w zakresie regulacji gospodarki fosforanowej. Wykazano, że FGF-23 jest hormonem
wytwarzanym głównie przez osteocyty i
osteoblasty, zaś jego narządem docelowym
są nerki, gdzie hamuje resorpcję zwrotną
fosforanów w cewkach nerkowych. Białko
Klotho jest ważnym regulatorem czynności

FGF [2, 12].
Identyfikacja struktury FGF-23 sprawiła,
że wiele stanów chorobowych przebiegających z hipofosfatemią jest wynikiem
nadmiaru sekrecji FGF-23. Wśród nich
wymienić należy krzywicę hipofosfatemiczną
asocjowaną z chromosomem X (XLHR),
krzywicę hipofosfatemiczną dziedziczącą
się autosomalnie dominująco (ADHR-1)
lub recesywnie (ADHR-2), zespół McCuneAlbright’a, chondrodysplazję metafizalną
Jansena, osteomalację nowotworową (TIO)
oraz niektóre leki (polimaltoza żelazowa lub
sacharozowopochodna tlenku żelazowego).
Wykazano, że skuteczne leczenie hipofosfatemii możliwe jest stosując inhibitor receptora FGF-23, kinazy ERK oraz przeciwciała
anty-FGF-23. W nielicznych dotychczas
pracach potwierdzono skuteczność leków
blokujących FGF-23 w leczeniu stanów
hipofosfatemicznych [3,27,29].
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