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Poszukiwanie związku fibroblastycznego 
czynnika wzrostu 23 z wybranymi parametrami 
procesu zapalnego u pacjentów przewlekle 
hemodializowanych  

Wprowadzenie: Fibroblastyczny czynnik wzrostu 23 (ang. fibroblast growth 
factor, FGF 23), odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy fosforanowej, jest 
niezależnym czynnikiem predykcyjnym śmiertelności i chorobowości u pacjen-
tów przewlekle hemodializowanych (HD). Przeprowadzona ostatnio w tej gru-
pie chorych analiza wykazała również, że postępujący wzrost stężenia FGF 23 
w surowicy krwi badanych hamuje reakcje obronne organizmu wobec zakażenia. 
Hormon ten upośledza bowiem rekrutację neutrofili i ich aktywację, a także ogra-
nicza adhezję neutrofilów oraz przenikanie do tkanek zmienionych zapalnie. Bio-
rąc pod uwagę negatywny udział FGF 23 w reakcjach obronnych, dlatego celem 
badań wykonanych u pacjentów przewlekle HD było sprawdzenie czy obecny 
jest również związek FGF 23 z innymi wykładnikami aktywacji immunologicznej.

Materiał i Metodyka: W 84 osób (mediana wieku: 69,0 lat, mediana czasu leczenia 
HD: 31 miesięcy) oznaczono w surowicy zarówno stężenie (st.) natywnej cząsteczki 
FGF 23 jak i: interleukiny (IL) 6 i 10, białka C - reaktywnego (ang. high sensitive C-
-reactive protein, hs CRP), rozpuszczalnego receptora I dla czynnika martwicy no-
wotworów α (ang. soluble Tumor Necrotic Factor Receptor i, s TNF RI) oraz stężenia 
rutynowo oznaczanych parametrów oceniających stan kliniczny chorych. 

Wyniki: Średnie st. FGF 23 wynosiło 990,7 pg/ml (zakres: 258,7 - 18821,3). 
Nie wykazano by FGF 23 korelował z: IL-6 (p = 0,57), IL-10 (p = 0,58), hs CRP (p = 
0,25), s TNF RI (p = 0,14). Dodatkowo zaobserwowano, że FGF 23 nie miał związ-
ku z czasem leczenia HD (p = 0,91), dawką HD (p = 0,95) oraz wskaźnikiem cho-
robowości (p = 0.15), stwierdzając obecność pozytywnej zależność FGF 23 z fos-
forem (p = 0,04) oraz istnienie ujemnej korelacji z wiekiem pacjentów (p = 0,05).

Wnioski: Badania przeprowadzone u pacjentów przewlekle hemodializowa-
nych nie wykazały związku FGF 23 z analizowanymi, wybranymi parametrami 
aktywacji immunologicznej.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 13-16)

Investigation into fibroblast growth factor 23 
relationship with some inflammation reactions in 
chronic hemodialysis patients

introduction: Fibroblast growth factor 23 (FGF 23), regulating phosphate 
balance in the body, is well known as a significant independent predictor of 
morbidity and mortality in chronic hemodialysis (HD) patients. But, there is 
some proof that elevated serum FGF 23 level is also responsible for the pres-
ence of the increased risk infection among these subjects. This hormone im-
pairs the activation and recruitment of neutrophils to local sites of infection.

Taking into consideration this negative influence of FGF 23 on host defence 
against bacterial infection, the aim of this study performed in chronic HD pa-
tients, was to examine if there could be additional FGF 23 impact on other im-
munological reactions. 

Material and Methods: The analysis was performed in eighty four subjects 
(median age: 69 years, median vintage HD: 31 months). The serum level of 
intact FGF 23 and the following biochemical parameters were measured: inter-
leukin (IL) 6 and 10, high sensitive C-reactive protein (hs CRP), soluble Tumor 
Necrotic Factor α Receptor I (s TNF RI), and additionally, some routine standard 
parameters necessary for the patient assessment. 

Results: Mean serum level of FGF 23 (990.7 pg/ml, range: 2587 -18821.3). There 
was no relationship between FGF 23 and: IL-6 (p = 0.57), IL-10 (p = 0.58), hs CRP 
(p = 0.25), s TNF RI (p = 0.14). In addition, FGF 23 had no correlation with mean 
vintage HD (p = 0.91) and comorbiditiy index (p = 0.15). It was proved that FGF 23 
positively correlated with phosphorus (p = 0.04).

Conclusions: In studied group of chronic HD patients there was no direct FGF 
23 relationship with all studied biochemical parameters of immunological reactions.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 13-16)
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Wstęp
U pacjentów przewlekle hemodiali-

zowanych (HD) szereg współistniejących 
ze sobą czynników jest odpowiedzialnych 
za przewlekłą aktywację układu immuno-
logicznego. Bodźcem stymulującym jest 
zarówno współchorobowość pacjentów 
jak i zakażenia dostępów naczyniowych, 
stosowanie bioniezgodnych błon dializa-
cyjnych oraz obecności endotoksyn i bak-
terii w płynie dializacyjnym [1-3]. U osób 
w okresie schyłkowej niewydolności nerek 
obserwuje się również zmniejszenie od-
porności skutkujące zwiększoną podatno-
ścią na zakażenia wirusowe i bakteryjne 
[4,5]. W grupie pacjentów, szczególnie 
leczonych nerkozastępczo, dochodzi bo-
wiem do wieloczynnikowych zaburzeń 
wewnątrz i zewnątrzkomórkowych, zwią-
zanych z syntezą, uwalnianiem oraz roz-
padem szeregu cytokin i mediatorów zapa-
lenia [6-8].

Badania przeprowadzone w ostatnich 
kilku latach u osób w różnym stadium prze-
wlekłej choroby nerek (PChN) ujawniły, że 
postępujący wzrost stężenia fibroblastycz-
nego czynnika wzrostu 23 (ang. fibroblast 
growth factor 23, FGF 23) w surowicy krwi 
badanych także osłabia reakcje obronne 
organizmu wobec zakażenia [9-11]. Ana-
liza wykonana przez Rossainta i wsp. [9] 
wykazała bowiem, że FGF 23 upośledza 
rekrutację granulocytów obojętnochłon-
nych (neutrofili) oraz ich adhezję do komó-
rek śródbłonka. Autorzy zaobserwowali, 
że w wynik obecności dużego stężenia 
FGF 23 istotnie upośledzone jest dodarcie 
neutrofili do miejsca uszkodzonych tka-
nek z powodu, zarówno zaburzonego ich 
przechodzeni przez ścianę naczyniową jak 
i procesu chemotaksji. 

Granulocyty, będąc najliczniejszą gru-
pę ze wszystkich leukocytów, biorą udział 
w odporności nieswoistej (komórkowej). 
Jest ona bezpośrednią linią obrony ukie-
runkowaną na wykrycie i zniszczenie pato-
genu lub innego czynnika uszkadzającego 
poprzez zainicjowanie reakcji zapalnej.

Badania wykonane w warunkach in 
vivo udowodniły także obecność recep-
torów dla FGF 23 na błonie granulocytów 
(FGF R2) [9]. Dzięki nim, hormon łącząc 
się z neutrofilami utrudnia ich adhezję do 
komórek śródbłonka i przenikanie przez 
ścianę naczyniową w wyniku osłabienia 
sygnału dla chemokin oraz zahamowa-
nia aktywacji białek adhezyjnych. Poja-
wiają się one na zaktywowanych komór-
kach śródbłonka oraz na granulocytach. 
Powyższe, hamujące działania wobec 
granulocytów występują w warunkach 
istotnego wzrostu stężenia FGF 23 w su-
rowicy krwi, obecnego u chorych z postę-
pującym upośledzeniem filtracji kłębusz-
kowej [12,13].

Jak wiadomo FGF 23, osiągając u pa-
cjentów przewlekle HD bardzo wysokie 
stężenia, jest niezależnym czynnikiem 
predykcyjnym chorobowości i śmiertel-
ności [14,15]. Te istotnie podwyższone 
wartości stężeń FGF 23 przyczyniają się 
bowiem do powstania zwapnień w obrę-
bie ściany naczyniowej oraz mają zwią-
zek z powikłaniami dotyczącymi układu 

sercowo-naczyniowego [15]. Ale badania 
przeprowadzone u osób dializowanych 
wykazały dodatkowo, że wysokie stęże-
nie FGF 23 ściśle łączy się ze zwiększoną 
częstością zakażeń w tej grupie chorych 
oraz z koniecznością licznych hospitaliza-
cji [17,18]. Wykazanie więc hamującego 
wpływu FGF 23 na niektóre mechanizmy 
obronne organizmu może dodatkowo tłu-
maczyć obecność ścisłego związku FGF 
23 z chorobowością i śmiertelnością pa-
cjentów przewlekle HD.

Biorąc pod uwagę udowodnioną nega-
tywną rolę FGF 23 wobec reakcji obron-
nych z udziałem neutrofili, dlatego celem 
badań podjętych u osób poddanych prze-
wlekłej hemodializoterapii było sprawdze-
nie czy obecne jest także oddziaływanie 
tego hormonu na inne elementy aktywacji 
immunologicznej. Analiza ta jest częścią 
projektu badawczego (pozytywnie za-
opiniowanego przez Komisję Bioetyczną 
działającą przy Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie) ukierunkowanego na ocenę 
przydatności niestandardowych biomarke-
rów w ocenie stanu klinicznego pacjentów 
przewlekle hemodializowanych. 

Materiał i Metodyka
Badania wykonano u 84 pacjentów 

przewlekle HD (46 mężczyzn i 38 kobiet), 
średnia wieku: 68,9 ± 12,1 lat (zakres: 26 
- 96 lat), średni czas leczenia w programie 
HD: 32,5 ± 22,8 miesięcy. Przyczyną PChN 
była nefropatia cukrzycowa u 23 pacjentów, 
przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek 
u 22 chorych, nefropatia nadciśnieniowa 
u 15 badanych, choroby tkanki łącznej u 8 
pacjentów, wielotorbielowate zwyrodnienie 
nerek u 4 chorych oraz nieznana przyczy-
na u 8 osób.

Krew do badań pobrano przed HD 
w środkowym dniu tygodnia. W surowicy 
krwi oznaczono stężenie zarówno FGF 23 
jak również: interleukiny (IL) 6 i 10, białka C 
- reaktywnego oznaczonego metodą wyso-
kiej czułości (ang. high sensitive C-reactive 
protein, hs CRP), rozpuszczalnego recep-
tora I dla czynnika martwicy nowotworów 
α (ang. soluble Tumor Necrotic Factor Re-
ceptor I, s TNF RI). Wykonano także ruty-
nowe badania biochemiczne oceniające 
stan kliniczny pacjentów w oparciu o ozna-
czenie stężeń następujących parametrów: 
hemoglobiny (Hb), mocznika, albuminy, 
wapnia, fosforu, całej cząsteczki parathor-
monu (iPTH), cholesterolu całkowitego 
z frakcją LDL i HDL oraz triglicerydów (TG).

Metody biochemiczne
Metodą immunoabsorpcji koniugowa-

nych enzymów (ang. enzyme-likned im-
munosorbent assay, ELISA) oznaczono 
stężenia następujących parametrów: całą 
cząsteczkę FGF-23 (zestaw firmy Immu-
topics, Inc. San Clemente, USA), IL-6 (ze-
staw firmy R & D Systems, Inc. Minneapo-
lis, USA), IL-10 (zestaw firmy DIACLONE, 
Besancon, Francja), hs CRP (zestaw firmy 
IBL, Hamburg, Niemcy), s TNF RI (zestaw 
firmy R& D Systems Inc. Minneapolis, 
USA). Pozostałe parametry wykonano za 
pomocą autoanalizatora Integra 800 firmy 
Roche. 

Wykonane pomiary
Stężenie cholesterolu frakcji LDL obli-

czono w oparciu o następujący wzór:
LDL = (cholesterol całkowity) – (choles-

terol HDL + triglicerydy (TG)/5).
Dawkę HD, obliczono za pomocą 

wskaźnika Kt/V, zgodnie ze wzorem: 
eKt/V = sp Kt/V(1 - 36/t)/0,03. Zbadano 
również wskaźnik masy ciała (ang. Body 
Mass Index, BMI) wyliczony na podstawie 
masy ciała i wzrostu. Współchorobowość 
pacjentów wyliczona została w oparciu 
o punktację zaproponowaną przez Charl-
son i wsp. [19].

Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki badań poddano 

analizie statystycznej. Zgodność roz-
kładu normalnego sprawdzono testem 
Shapiro-Wilka. Analizę porównawczą dla 
badanych zmiennych przeprowadzono 
wykorzystując parametryczne i niepara-
metryczne testy statystyczne. Dla cech 
ilościowych charakteru ciągłego o rozkła-
dach normalnych zastosowano test para-
metryczny t-Studenta porównując wyniki 
z dwóch grup. W pozostałych przypad-
kach dla cech ilościowych zastosowano 
testy nieparametryczne. Do konfrontowa-
nia prób niezależnych użyto testu U Man-
na-Whitneya dla dwóch prób. Obserwo-
wane różnice uznano za statystycznie 
istotne przy p < 0,05. Do oceny prostych 
zależności pomiędzy pojedynczymi para-
metrami wykorzystano testy korelacji Spe-
armana i Pearsona. Obserwowane zależ-
ności uznano za statystycznie istotne przy 
p < 0,05. Do opracowania uzyskanych wy-
ników badań, stosowano programy: pakiet 
MS Office 2010 i program statystyczny 
Statistica dla Windows wersja 8.0 firmy 
StatSoft (licencja akademicka dla Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie).

Wyniki 
Dane demograficzne i kliniczne ba-

danej grupy pacjentów przewlekle HD 
przedstawione zostały w tabeli I. Średnie 
st. FGF 23 u chorych wynosiło 990,7 pg/
ml (zakres: 258,7 - 18821,3). Przeprowa-
dzona analiza statystyczna nie wykazała 
by FGF 23 korelował z: IL-6 (R = - 0,08; 
p = 0,57), IL-10 (R =0,07; p = 0,58), hs 
CRP (R = 0,57; p = 0,25), s TNF RI (R = 
0,20; p = 0,14). Potwierdzono obecność 
dodatniego związku pomiędzy FGF 23 
i fosforem (R = 0,25; p = 0,04), nie obser-
wując jednak zależności FGF 23 z wap-
niem (R = 0,21; p = 0,09) oraz z iPTH (R 
=  0,16; p = 0,17). Ponadto, nie stwier-
dzono też zależności FGF 23 z: czasem 
leczenia w programie przewlekłych HD 
(R =. – 0,01; p = 0,91) oraz z dawką HD 
(Kt/V) (R = 0,008; p = 0,95). Współchoro-
bowość pacjentów nie wykazywała rów-
nież istotnego związku z tym hormonem 
(R = - 0,27; p = 0,15). Wykazano także 
istnienie odwrotnej korelacji pomiędzy 
FGF 23 i wiekiem pacjentów (R = - 0,23; 
p = 0,05).

Dyskusja
Autorzy niniejszego artykułu prze-

prowadzili u pacjentów przewlekle HD 
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analizę biochemiczną, ukierunkowaną 
na sprawdzenie czy obecny jest również 
u badanych osób związek FGF 23 z inny-
mi, wybranymi wykładnikami toczącego 
się procesu zapalnego. Proces ten jest 
często występującym problemem klinicz-
nych u chorych poddanych przewlekłej 
dializoterapii, będący uogólnioną odpo-
wiedzią organizmu na uraz, zakażenie 
oraz innego typu uszkodzenie tkanek. 

Inspiracją do podjęcia badań były 
wyniki ostatnio publikowanych donie-
sień, wykazujących negatywne oddzia-
ływanie wysokiego stężenia FGF 23 
wobec rekrutacji granulocytów w infekcji 
u osób ze schyłkową niewydolnością ne-
rek [9-12]. 

Do obecnej analizy wykorzystano więc 
jeden z rozpuszczalnych receptorów bło-
nowych TNF α (s TNF RI), mający wyso-
kie powinowactwo do krążącego TNF α 
- będącego cytokiną prozapalną [20]. Na-
tomiast kompleks TNF α z jego rozpusz-
czalnymi receptorami nie wywołuje odpo-
wiedzi zapalnej, pozostając nieaktywny. 
Ponadto, sam TNF α, uwalniany przez 
monocyty i makrofagi, ma działanie che-
motaktyczne, przyciągające właśnie gra-
nulocyty do miejsca odpowiedzi zapalnej. 
Oznaczono także stężenia: IL-6 (synteza 
cytokiny w stanach zapalnych znacząco 
wzrasta), hs CRP (syntez stymulowana 
przez IL-6) oraz działającej przeciwzapal-
nie IL-10. 

Uzyskane przez autorów wyniki nie wy-
kazały jednak, by w badanej grupie pacjen-
tów przewlekle HD obecny był wpływ FGF 
23 na zachowanie się stężeń czterech, 
wyżej wymienionych wskaźników aktywacji 
immunologicznej. Otrzymane korelacje nie 
miały bowiem znamienności statystycznej.

Natomiast obecność związku FGF 23 
z wykładnikami zapalenia został wykazany 
przez Munoz Mendoza i wsp. [11]. Auto-
rzy na przestrzeni kilku lat poddali analizie 
3879 pacjentów z PChN i zaobserwowali, 
że hormon ten znamiennie korelował z na-
stępującymi parametrami: IL-6 (p < 0,001), 
CRP (p < 0,001) oraz TNF-α (p < 0,001). 
Uzyskane przez badaczy zależności po-
twierdziły tym samym ścisły związek wzra-
stającego stężenia FGF 23 z natężeniem 
procesu zapalnego u osób z różnym sta-
dium uszkodzenia nerek. Jednak rezultaty 
badań wykonanych przez Almrotha i wsp. 
[21] u chorych poddanych przewlekłej he-
modializoterapii nie udowodniły takiej za-
leżności. Nie wykazano bowiem obecności 
wpływu FGF 23 na stężenia wykładników 
aktywacji immunologicznej: IL-6, hs CRP 
oraz czynnika wzrostu hepatocytów. 

W piśmiennictwie brak jest natomiast 
danych prezentujących rezultaty poszuki-
wań u pacjentów w różnych stadiach PChN 
związku FGF 23 z IL-10, cytokiną mającą 
zarówno działanie przeciwzapalne jak 
i przeciwmiażdżycowe. Takiej zależności 
nie wykazali autorzy niniejszej publikacji.

Uzyskanym, drugoplanowym wynikiem 
było potwierdzenie występującego u pacjen-
tów przewlekle HD dodatniego, znamienne-
go związku FGF 23 ze stężeniem fosforu 
[22]. Przeprowadzona analiza statystyczna 
dodatkowo wykazała także, że stężenie FGF 
23 nie miało związku z okres prowadzonej 
hemodializoterapii oraz dawką HD. Zaobser-
wowano natomiast, że FGF 23 wykazywało 
ujemną korelację w wiekiem pacjentów. Ten 
rezultat mógł być konsekwencją mniejszej 
podaży pokarmów bogato fosforanowych 
u pacjentów w starszej grupie wiekowej. 
Obecność wyższych stężeń FGF 23 u młod-
szych, długo dializowanych chorych zaob-
serwował również Drew i wsp. [23] poszuku-
jąc u 263 osób przewlekle HD związku FGF 
23 z funkcjami poznawczymi.

W podsumowaniu. Uzyskane przez 
autorów niniejszego artykułu wyniki badań 
przeprowadzonych grupie pacjentów prze-
wlekle hemodializowanych nie wykazały 
obecności związku FGF 23 z analizowa-
nymi, wybranymi, parametrami aktywacji 
immunologicznej o działaniu zarówno pro-
zapalnym jak i przeciwzapalnym. Czy rola 
wysokiego stężenia FGF 23 w procesie za-
palnym u osób ze schyłkową niewydolno-
ścią nerek ogranicza się jedynie do oddzia-
ływania na rekrutację granulocytów może 
być podstawę do dalszych analiz.
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Tabela I
Charakterystyka demograficzna i biochemiczna pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Demographic and biochemical characteristics of chronic hemodialysis patients.

Parametr

Grupa badana
Wartość średnia 

i odchylenie standardowe
x ± SD
Zakres

Mediana

Wiek
(lata)

66,1 ± 13,5
(26 – 94) 69,0

Płeć 
(mężczyźni/kobiety) 44/40

Punktacja chorobowości 6,5 ± 2,6
(2,0 – 15,0) 6,0

Czas HD
(miesiące)

34,6 ± 22,8
(3,0 – 128) 31,0

Kt/V 1,5 ± 0,3
(0,67 – 2,1) 1,6

BMI
(kg/m2)

25,1 ± 4,1
(15,8 – 37,7) 25,0

FGF 23
(pg/ml)

990,0 ± 2537,7
(258,7 - 18821,3) 815,1

IL-6
(pg/ml)

9,8 ± 9,3
(1,8 – 50,1) 6,8

IL-10
(pg/ml)

2,7 ± 11,3
(0,1 – 22) 1,8

hs CRP
(µg/ml)

8,0 ± 7,0
(0,1 – 23,0) 7,0

s TNF RI
(pg/ml)

186915,3 ± 146417,1
(8859,7- 928650,0) 167696,0

Albumina
(g/dl)

3,7 ± 0,5
(2,9 - 4,5) 3,7
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LDL (Low Density Lipoprotein) – lipoproteiny o niskiej gęstości. i PTH – cała cząsteczka 
parathormonu. s TNF – R I (soluble Tumor Necrotic Factor Receptor) rozpuszczalny receptor I 
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