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Stężenie aneksyny V w surowicy i moczu dzieci  
z idiopatycznym zespołem nerczycowym*

Serum and urine annexin V in children 
with idiopathic nephrotic syndrome

AnnA JAkubowskAB–F, kAtArzynA kiliś-PstrusińskAA, C–G, DAnutA zwolińskAE, G 

katedra i klinika nefrologii Pediatrycznej uniwersytetu Medycznego we wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Przebieg idiopatycznego zespołu nerczycowego (izn) u dzieci jest różny, może prowadzić do rozwoju 
schyłkowej niewydolności nerek. Do tej pory nie określono biomarkerów, mogących mieć znaczenie w prognozowaniu prze-
biegu izn, w tym odpowiedzi na leczenie. 
Cel pracy. zbadanie stężenia aneksyny V (produkowanej w nerkach przez komórki nabłonka cewek dystalnych i podocyty) 
w surowicy i moczu dzieci izn oraz próba określenia, czy stężenie tego białka może być wskaźnikiem przebiegu choroby. 
Materiał i metody. badania przeprowadzono u 31 dzieci ze steroidoopornym lub steroidozależnym izn oraz u 23 dzieci 
zdrowych. w surowicy i moczu oznaczono stężenie aneksyny V metodą immunoenzymatyczną, w moczu przeliczono je na 
stężenie kreatyniny i odniesiono do stężenia białka całkowitego. 
Wyniki. wykazano istotnie wyższe stężenie aneksyny V w surowicy i moczu w grupie dzieci z izn w porównaniu z grupą 
kontrolną. stężenia aneksyny V nie różniły się między grupą chorych ze steroidoopornym i steroidozależnym zn. nie wy-
kazano korelacji między stężeniem aneksyny V w surowicy i moczu oraz między jej wydalaniem a nasileniem białkomoczu. 
Wnioski. wstępne obserwacje nie wskazują na przydatność oznaczania aneksyny V w moczu jako wskaźnika klinicznego 
przebiegu choroby (steroidooporność vs. steroidozależność). 
Słowa kluczowe: aneksyna V, idiopatyczny zespól nerczycowy, steroidooporność, steroidozależność, dzieci.

Background. the course of idiopathic nephrotic syndrome (ins) in children is different. it may lead to the develop-
ment of end-stage renal failure. so far prognostic biomarkers, concerning also the response to the treatment, were not identified. 
Objectives. Annexin V is produced in kidney by epithelial cells of distal tubules and podocytes. the aim of this study was to 
assess the annexin V concentration in serum and urine of children ins and to determine whether this protein may be an indi-
cator of a course of the disease.
Material and methods. the thirty-one patients with steroid-resistant or steroid-dependent nephrotic syndrome (ns) and 23 
healthy children were enrolled in the study. Annexin V concentrations in serum and urine were measured by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ElisA), in urine converted to creatinine concentrations and related to total protein concentrations.  
Results. serum and urine annexin V concentrations were significantly higher in group of ins children than in control group. 
there was no statistically significant difference between groups of steroid-resistant and steroid-dependent ns. no significant 
correlations were found between serum annexin V and urine annexin V concentrations and between  urine annexin V concen-
tration and proteinuria. 
Conclusions. the preliminary observation does not show that assessment of urinary annexin V is useful as the predictor of 
clinical course of idiopathic nephrotic syndrome (steroid-resistant vs. steroid-dependent ns).  
Key words: annexin V, idiopatic nephrotic syndrome, steroid-resistance, steroid-dependence, children.

Streszczenie

Summary

Wstęp
idiopatyczny zespół nerczycowy (izn) jest najczęstszą 

postacią pierwotnych glomerulopatii u dzieci [1, 2]. Podsta-
wą leczenia jest glikokortykosteroidoterapia [3, 4]. w ostat-
nich latach zwiększył się odsetek chorych opornych na le-
czenie steroidami, a u części pacjentów obserwowana jest 
steroidozależność lub steroidotoksyczność [5, 6]. w tych 
przypadkach stosowane są inne leki immunosupresyjne, 
m.in. leki alkilujące, antagoniści syntezy zasad purynowych 
i inhibitory kalcyneuryny [1–4]. nieefektywne leczenie stero-
idami jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. szacuje 
się, że u 50% dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczyco-
wym (zn), u których nie uzyskano całościowej lub częścio-
wej remisji, dojdzie do rozwoju schyłkowej niewydolności 
nerek w ciągu 5 lat od pierwszego rzutu choroby [7]. Do tej 
pory nie określono biomarkerów, mogących mieć znaczenie 

w prognozowaniu przebiegu choroby, w tym odpowiedzi na 
stosowane leczenie.

w glomerulopatiach zmiany chorobowe obejmują poza 
kłębuszkami nerkowymi również tkankę cewkowo-śród-
miąższową [2, 8]. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na 
uszkodzenie nie tylko cewek proksymalnych, ale i dystal-
nych. sugeruje się także udział białek tej części nefronu 
w nasileniu stanu zapalnego śródmiąższu nerkowego i pro-
gresji uszkodzenia nerek [9, 10]. 

Aneksyna V, należąca do rodziny białek cytoplazma-
tycznych wiążących Ca+2 (aneksyny i–Xiii), o masie czą-
steczkowej 32–35 kDa i punkcie izoelektrycznym 4,8–5,0, 
w dużych ilościach występuje w komórkach nabłonka ce-
wek dystalnych oraz podocytach [11–13]. bierze udział 
w regulacji transportu błonowego, proliferacji komórek, 
przekazywaniu sygnałów oraz w homeostazie wapnia. 
Aneksyna V ma silne właściwości antykoagulacyjne, jest 

* Praca zrealizowana ze środków uczelnianych (działalność statutowa, nr 194).
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inhibitorem fosfolipazy A2 oraz białkowej kinazy C. Jest 
uważana za wczesny marker apoptozy i wykorzystywana 
(w postaci rekombinowanej aneksyny V) w metodach ją wy-
krywających [11–14]. 

rola aneksyny V w patologii nerek nie została określona. 
Matsuda i wsp. wykazali znacząco wyższe stężenie aneksy-
ny V w moczu dorosłych chorych z zn i nefropatią tocz-
niową w porównaniu z pacjentami z przewlekłą chorobą 
nerek i osobami zdrowymi [15]. Dotychczas opublikowano 
tylko jedną pracę dotyczącą aneksyny V u dzieci z zn. sim-
sek i wsp. ocenili stężenie tego białka w dobowej zbiórce 
moczu u chorych ze steroidoopornym i steroidowrażliwym 
zn oraz u zdrowych [16]. stwierdzili istotnie wyższe stęże-
nie aneksyny V w moczu pierwszej z badanych grup w po-
równaniu z pozostałymi, które nie różniły się między sobą. 
w ocenie badaczy wydalanie aneksyny V w moczu może 
być potencjalnym predyktorem steroidooporności oraz 
wskaźnikiem prognostycznym u dzieci z zn.

Cel pracy
Celem pracy było zbadanie stężenia aneksyny V w su-

rowicy i w moczu dzieci z izn oraz próba określenia, czy 
białko to może być wskaźnikiem przebiegu choroby. 

Materiał i metody
badaniami objęto 31 dzieci z izn oraz 23 dzieci z pier-

wotnym izolowanym moczeniem nocnym, stanowiących 
grupę kontrolną (7 dziewcząt, 16 chłopców, wiek: 8,3 ± 2,2 
lata). Charakterystykę pacjentów przedstawiono w tabeli 1. 
wszyscy chorzy z izn początkowo byli leczeni glikokor-
tykosteroidami (prednison, pulsy z metyloprednizolonu), 
a następnie z powodu steroidooporności lub steroidozależ-
ności zakwalifikowani do leczenia inhibitorem kalcyneury-
ny, cysklosporyną A (CsA). 

Tabela 1. Charakterystyka dzieci z IZN

Parametr Dzieci z IZN  
(n = 31)

Płeć (k/M) 9/22

wiek, lata (średnia ± sD) 9,05 ± 4,1

Czas trwania choroby, lata (średnia ± sD) 5,02 ± 3,68

reakcja na steroidy
    steroidooporność (n, %)
    steroidozależność (n, %)  

9 (29%)
22 (71%)

u 21 pacjentów wykonano biopsję nerki. badaniem hi-
stopatologicznym stwierdzono zmiany typowe dla submi-
kroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek u 14 cho-
rych, rozplem mezangium u 4. w 3 przypadkach biopsja 
była niediagnostyczna. u 9 dzieci nie wykonano jej z po-
wodu braku zgody rodziców, u jednego przyczyną była 
agenezja jednej nerki. 

u wszystkich badanych oznaczono stężenie anek-
syny V w surowicy i moczu. krew pobierano przy okazji 
rutynowych badań diagnostycznych z naczyń żylnych do 
probówek laboratoryjnych zawierających kwas werseno-
wy (EDtA). Materiał odwirowano przy obrotach 1500 na 
minutę przez 5 minut, następnie 3000 obrotów na minutę 
przez kolejne 10 minut. surowicę przechowywano w tem-
peraturze -80oC do czasu wykonywania oznaczeń. Ponadto 
po pobraniu krwi w surowicy zmierzono: stężenie kreatyni-
ny, mocznika, białka całkowitego, albumin i cholesterolu. 
Mocz na badanie stanowiła próbka z drugiej porcji po nocy. 
w jednej części oznaczono stężenie kreatyniny i białka cał-
kowitego, pozostałą natomiast odwirowywano, zamrażano 
i przechowywano w temperaturze -80oC do czasu zebrania 
całego materiału badawczego. badania zostały wykonane 

w większości przypadków w okresie nawrotu choroby, u 3 
osób w czasie częściowej remisji.

zgodę na przeprowadzenie badań wyrazili rodzice 
wszystkich badanych dzieci. Projekt badania, zgodny z De-
klaracją Helsińską, uzyskał akceptację komisji bioetycznej 
przy AM we wrocławiu [nr kb - 169/2008]. 

Metody laboratoryjne 
stężenie aneksyny V w surowicy i w moczu oznaczono 

metodą immunoenzymatyczną (ElisA), przy użyciu zesta-
wu firmy ebioscience (bMs252/bMs252tEn). Pozostałe 
oznaczenia w surowicy wykonano przy użyciu standardo-
wych metod laboratoryjnych. stężenie kreatyniny w moczu 
oznaczono metodą kolorymetryczną punktu końcowego 
przy użyciu odczynnika firmy Aqua Medica, Polskie Arty-
kuły Medyczne, nr katalogowy b110. stężenie aneksyny V  
w surowicy wyrażono w ng/ml, natomiast w moczu w ng/ml, 
przeliczono na stężenie kreatyniny (w mg/dl) i ostatecznie 
wyrażono w ng/mg kreatyniny. białko w moczu oznaczono 
metodą kolorymetryczną i przeliczono na stężenie kreatyni-
ny w moczu (mg/mg).

Analiza statystyczna

normalność rozkładu cech zbadano przy użyciu testu 
shapiro-wilka. badane parametry ciągłe wyrażono w posta-
ci średniej i odchylenia standardowego (sD), z wyjątkiem 
wskaźnika: stężenie białka/stężenie kreatyniny w moczu 
(podano medianę oraz 1 i 3 kwartyl). Dla określenia istot-
ności różnic stężenia aneksyny V w surowicy i moczu mię-
dzy wyodrębnionymi grupami wykorzystano test t-studenta. 
w analizie korelacyjnej zastosowano test spearmana. za 
wartość istotną statystycznie przyjęto p < 0,05.

Wyniki
wyniki standardowych badań biochemicznych krwi 

dzieci z izn przedstawiono w tabeli 2. Mediana współczyn-
nika białko/kreatynina w moczu w grupie wszystkich cho-
rych wynosiła 2,96 mg/mg (kwartyle: 2,16–3,96), w grupie 
dzieci ze steroidoopornym zn: 2,75 (kwartyle: 2,1–3,64), ze 
steroidozależnym zn: 2,99 (kwartyle: 2,2–3,84). nie stwier-
dzono istotnych różnic między grupą ze steroidoopornym 
a steroidozależnym zn dotyczących ww. oznaczeń. wyniki 
badań krwi i moczu dzieci zdrowych były prawidłowe.

Tabela 2. Wyniki badań biochemicznych krwi 
u dzieci z IZN

Parametr IZN
n = 31

SOZN
n = 9

SZZN
n = 22

stężenie białka całkowi-
tego (g/dl)

5,06  
± 1,14

5,1  
± 1,65

5,04  
± 0,96

stężenie albumin (g/dl) 2,58  
± 0,75

2,67  
± 0,9

2,54  
± 0,7

stężenie cholesterolu 
całkowitego (mg/dl)

311,08  
± 123,89

350,2  
± 159

293,6  
± 111

stężenie kreatyniny  
(mg/dl)

0,53  
± 0,15

0,6  
± 0,08

0,49 
± 0,15

stężenie mocznika  
(mg/dl)

25,7  
± 6,07

30,5  
± 5,2

23,6  
± 5,36

izn – idiopatyczny zespół nerczycowy; sozn – steroidooporny 
zespół nerczycowy, szzn – steroidozależny zespół nerczycowy.

wykazano istotnie wyższe stężenie aneksyny V w suro-
wicy i moczu w grupie dzieci z izn w porównaniu z grupą 
kontrolną (tab. 3). nie stwierdzono statystycznie znamien-
nych różnic stężenia aneksyny V w badanych płynach ustro-
jowych między grupą chorych ze steroidoopornym i stero-
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idozależnym zn. nie wykazano korelacji między stężeniem 
aneksyny V w surowicy i w moczu (r = -0,22) oraz pomiędzy 
wydalaniem aneksyny V i białka z moczem (r = -0,007).

Tabela 3. Stężenie aneksyny V w surowicy 
i moczu badanych

Aneksyna w surowicy
(ng/ml)

Aneksyna w moczu
(ng/mg kreatyniny)

izn 30,87 ± 1,631 15,34 ± 2,291

sozn 30,47 ± 1,72 15,04 ± 2,91

szzn 31,03 ± 1,59 15,46 ± 2,06

Grupa 
kontrolna

18,18 ± 1,07 5,36  ± 0,31

1 p < 0,000 grupa izn vs. grupa kontrolna. 
izn – idiopatyczny zespół nerczycowy, sozn – steroidooporny 
zespół nerczycowy, szzn – steroidozależny zespół nerczycowy.

Omówienie wyników

Przeprowadzone badania wykazały istotnie wyższe stę-
żenia aneksyny V w surowicy i moczu dzieci z izn w po-
równaniu ze zdrowymi, co sugeruje udział tego białka 
w patomechanizmie zespołu nerczycowego. inni autorzy 
stwierdzili zwiększone stężenie aneksyny V w moczu cho-
rych na pierwotne glomerulopatie, a także u pacjentów z in-
nymi schorzeniami, przebiegającymi z uszkodzeniem nerek 
[15]. immunoenzymatyczna metoda oznaczania aneksyny V 
w surowicy i moczu u ludzi została opracowana przez au-
torów japońskich [15, 17]. Początkowo badacze wykazali, 
że stężenie aneksyny V w osoczu gwałtownie wzrasta w po-
czątkowym okresie ostrego zawału serca, wcześniej niż ak-
tywność kinazy kreatyninowej, i obniża się, po ustąpieniu 
bólu [17]. Mogłoby to oznaczać, że aneksyna V jest dobrym 
markerem diagnostycznym tego stanu. odnotowano po-
nadto, że w przypadkach przebytego zawału serca, w cho-
robach płuc i nerek, takich jak: nowotwory nerek, zespół 
nerczycowy, przewlekła choroba nerek w przebiegu glome-
rulopatii i cukrzycy, stężenie aneksyny V w krwi nie różniło 
się od wartości u osób zdrowych, natomiast było miernie 
podwyższone u pacjentów z chorobami wątroby. 

Mechanizm wzrostu stężenia aneksyny V w krwi w prze-
biegu zawału serca częściowo mogą wyjaśniać wyniki ba-
dań eksperymentalnych [18]. u zdrowych szczurów anek-
syna V jest wykrywana w cytoplazmie miocytów, natomiast 
w niedokrwionym mięśniu sercowym wzrasta jej obecność 
w błonach komórkowych, a obniża się w cytoplazmie. Przy-
puszcza się, że aneksyna V wiąże się z fosfolipidami [9]  
i F-aktyną [19] uszkodzonych miocytów, a następnie prze-
nika do krwi.

Patomechanizm wzrostu stężenia aneksyny V w surowi-
cy i moczu w chorobach nerek nie jest jasny. w nerkach 
białko to występuje przede wszystkim w cewkach dystal-
nych i podocytach błony podstawnej kłębuszka, jest nie-
obecne w cewkach proksymalnych [11, 12, 20]. według 
Matsudy może być ono uważane za wskaźnik uszkodzenia 
tych części nefronu, podobnie jak np. enzymy lizosomal-
ne czy białka drobnocząsteczkowe są markerami zaburzeń 
w cewkach proksymalnych [20]. w doświadczalnym kłę-
buszkowym zapaleniu nerek u szczurów stwierdzono wy-
sokie stężenie aneksyny V w moczu, współistniejące ze 
zwiększonym wydalaniem izoenzymu b n-acetylo-beta-D- 
-glukozaminidazy [20]. wykazano obecność aneksyny V na 
luminalnej powierzchni błon komórkowych cewek dystal-
nych, w ich świetle oraz obserwowano wypływ tego białka 
z komórek cewkowch. Ponadto zaobserwowano związek 
między stężeniem aneksyny V w moczu a stopniem uszko-
dzenia tkanki nerkowej. 

w cytowanej już pracy Matsudy i wsp. [15], przed-
stawiono wyniki badania stężenia aneksyny V w moczu 

chorych z zespołem nerczycowym, nefropatią toczniową, 
nefropatią igA, przewlekłą chorobą nerek oraz u osób zdro-
wych. stwierdzono znacząco wyższe stężenie aneksyny V 
w dwóch pierwszych grupach pacjentów w porównaniu 
z pozostałymi, najwyższe u chorych z zespołem nerczyco-
wym. Jest to zgodne z naszymi obserwacjami dotyczącymi 
dzieci z izn. Podobne wyniki przedstawił simsek i wsp. 
u dzieci z nerczycą [16]. Jego badania potwierdzają także 
nasze obserwacje dotyczące stężenia aneksyny V w surowi-
cy (wyższe u chorych dzieci niż zdrowych) oraz braku kore-
lacji między stężeniami aneksyny V w surowicy i w moczu. 

obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczną inter-
pretację uzyskanych wyników. nie ustalono dotychczas po-
chodzenia wydalanej z moczem aneksyny V. brak związku 
między stężeniami aneksyny V w surowicy i moczu wskazu-
je, że podwyższone stężenie w moczu w izn nie może być 
uważane tylko za konsekwencję zwiększonego wydalania 
tego białka przez uszkodzoną błonę podstawną kłębuszków 
nerkowych. za innym mechanizmem niż białkomocz prze-
mawia także wykazany w naszych badaniach brak korelacji 
między wydalaniem aneksyny V w moczu a proteinurią. Jest 
to zgodne z doniesieniami simsek i wsp. [16], odmienne 
jednak od obserwacji Matsudy i wsp., dotyczących doro-
słych [15]. Autorzy ci wykazali dodatnią korelację z biał-
komoczem (określonym jako stężenie białka w porcji mo-
czu) i zasugerowali, że wysokie stężenie aneksyny V może 
być wskaźnikiem ostrego uszkodzenia nerek, skutkującego 
proteinurią. ta odmienność obserwacji może wynikać, jak 
podkreślają inni autorzy [16], z zależnych od wieku funkcji 
nerek i metabolizmu, a także z zastosowanych metod i spo-
sobu oceny białka w moczu. w badaniach własnych prze-
liczono stężenie białka na stężenie kreatyniny w moczu, co 
zwiększa wiarygodność wyników.

nie jest wyjaśniony wzrost stężenia aneksyny V w su-
rowicy chorych w porównaniu ze zdrowymi. wiadomo, że 
podstawowa patofizjologiczna rola tego białka związana 
jest z apoptozą komórkową, a w dziecięcym zn udoku-
mentowano podwyższony wskaźnik apoptozy krążących 
limfocytów [21]. na surowicze stężenie aneksyny V mogą 
wpływać także czynniki krzepnięcia, modyfikowane przez 
zespół nerczycowy [15]. białko to jest obecne również 
w leukocytach i płytkach krwi, których zaburzenia są jed-
nym z elementów zespołu chorobowego [2, 11]. obserwo-
wana przez innych autorów [16] duża rozpiętość wartości 
stężenia aneksyny V w surowicy osób zdrowych dodatko-
wo przemawia za licznymi determinantami tych oznaczeń. 
stężenia aneksyny V w moczu mają zatem lepiej odzwier-
ciedlać zmiany nerkowe niż stężenia w surowicy, tym bar-
dziej, że niektórzy badacze w ogóle nie obserwowali różnic 
w krwi chorych i zdrowych [17]. 

liczne badania dobrze dokumentują fakt, że w pato-
genezie izn u dzieci szczególną rolę odgrywają podocyty 
[22–24]. Ale nie tylko ich zaburzenia mogą być przyczyną 
zwiększonego wydalania aneksyny V z moczem. w ostat-
nich latach zwraca się większą uwagę na zmiany w cewkach 
dystalnych w przebiegu schorzeń nerek [8, 24]. Między in-
nymi autorzy holenderscy [25] w modelu zwierzęcym ner-
czycowego białkomoczu wykazali jego negatywny wpływ 
na cewki dystalne przez zmiany w trVP5 prowadzące do 
zaburzeń przezkomórkowego transportu Ca+2. w procesach 
tych, przebiegających z udziałem białkowej kinazy C, re-
gulującą rolę może odgrywać aneksyna V [26]. wydaje się 
więc, że białko to w izn może być wskaźnikiem zaburzeń 
kłębuszków nerkowych i cewek dystalnych. 

Jak podkreślają inni autorzy, moczowe wydalanie anek-
syny V nie odzwierciedla bezpośrednio czynności nerek, 
gdyż nie koreluje ze stężeniem w surowicy mocznika, kre-
atyniny i wielkością filtracji kłębuszkowej, natomiast może 
wskazywać na lokalne uszkodzenie. 

w badaniach własnych nie stwierdziliśmy różnic w stę-
żeniu aneksyny w moczu między chorymi ze steroidoopor-
nym i steroidozależnym zn. z kolei simsek i wsp. wykazali 
wyższe stężenia aneksyny V w moczu u chorych ze steroido-
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legać na wzroście apoptozy komórek nabłonka, co sugeruje 
zwiększone wydalanie aneksyny V z moczem.

Wnioski
w idiopatycznym zespole nerczycowym u dzieci zmia-

ny chorobowe mogą obejmować także cewki dystalne i po-
legać na wzroście apoptozy komórek ich nabłonka, co suge-
ruje zwiększone wydalanie aneksyny V z moczem. wstępne 
obserwacje nie wskazują na przydatność oznaczania anek-
syny V w moczu jako wskaźnika klinicznego przebiegu 
choroby (steroidooprność vs. steroidozależność). badania 
prospektywne na większej grupie dzieci są niezbędne dla 
określenia prognostycznego znaczenia tego białka w izn. 

opornym w porównaniu ze steroidowrażliwym zn [16]. Po-
wyższe badania są trudne do porównania. nasz dobór cho-
rych był odmienny, obejmował dzieci ze steroidozależnym, 
a nie steroidowrażliwym zn. w bioptatach nerek wykazano 
zmiany typowe dla submikroskopowego kłębuszkowego za-
palenia nerek i rozplemu mezangium. z kolei wyniki biopsji 
nerek dzieci badanych przez autorów tureckich ze steroido-
opornym zn wykazały w większości przypadków ognisko-
we segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych [16]. 
zatem ocena aneksyny V jako wskaźnika steroidooporności 
wymaga dalszych badań na większym materiale.

w idiopatycznym zespole nerczycowym u dzieci zmia-
ny chorobowe mogą obejmować także cewki dystalne i po-
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