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Udział nerek w zaburzeniach
endokrynnych u osób
w podeszłym wieku
The role of kidneys in age-dependent
endocrine disorders in the elderly

Abstract
The aging process promotes changes in hormone profiles and weakens the homeostatic mechanisms. The renin-
angiotensin-aldosteron system (RAAS), one of the regulation mechanism, controls renal, suprarenal and cardiova-
scular functions by affecting sodium and fluid balance and blood pressure. RAAS has an effect on plasma endocri-
ne profile and tissue paracrine and autocrine activity. Initial trial data shows significant differences of activity
between separate components of RAAS. The kidney also hydroxylates 25-Hydroxycalciferol [25(OH)D3]. Impaired
kidney function causes disturbances in calcium-phosphorous balance. Reduction of erythropoietin implicates
significant clinical effect such as anaemia in the elderly. Endocrine changes caused by aging process in the kidney
still need further research and clinical analysis.
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no anatomicznych, jak i czynnościowych. Istotne kon-
sekwencje kliniczne ma obserwowane u osób w pode-
szłym wieku pogorszenie czynności hormonalnej ne-
rek. Zmiany aktywności układu renina-angiotensyna-
aldosteron (RAAS) mogą być przyczyną zaburzeń he-
modynamicznych, funkcji transportowych oraz uszko-
dzenia nerek. Zmniejszone wydzielanie EPO w odpo-
wiedzi na niedotlenienie tkanek jest jedną z przyczyn
niedokrwistości u osób w podeszłym wieku. Obniżone
wytwarzanie przez nerki czynnego metabolitu witami-
ny D3 — kalcytriolu — i zmniejszone wchłanianie wap-
nia przyczyniają się do wzrostu wydzielania PTH przez
przytarczyce, co w konsekwencji może prowadzić do
zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.
W związku z tym bardzo istotnym elementem postępo-
wania klinicznego jest ocena fizjologicznych zmian za-
chodzących w nerkach w procesie starzenia się organi-
zmu z uwzględnieniem również ich funkcji endokrynnej.

Układ renina-angiotensyna-aldosteron
Renina jest pierwszym ogniwem RAAS. Pomiary stę-
żenia reniny we krwi często stanowią podstawę do

Nerki odgrywają podstawową rolę w regulacji i utrzy-
maniu stałej objętości zewnątrzkomórkowej, ciśnie-
nia osmotycznego oraz składu elektrolitowego płynów
ustrojowych. Są narządem odpowiedzialnym za usu-
wanie z organizmu produktów przemiany materii oraz
nieprzyswajalnych związków pochodzenia egzogen-
nego. Prawidłowa czynność wydalnicza tego narządu
warunkuje utrzymanie stałości środowiska wewnętrz-
nego organizmu. Nerki to także miejsce syntezy reni-
ny, białka enzymatycznego będącego pierwszym ogni-
wem układu renina-angiotensyna (RAAS, renin-angio-
tensin-aldosterone system), erytropoetyny (EPO, ertyh-
ropoietine), regulującej wytwarzanie krwinek czerwo-
nych, czy kalcytriolu [1,25(OH)D3] — najbardziej ak-
tywnego metabolitu witaminy D3. Są także narządem
docelowym dla parathormonu (PTH, parathormone).
Wraz z wiekiem w nerkach dochodzi do zmian zarów-
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oceny aktywności całego układu. Głównym miejscem
powstawania reniny, enzymatycznego białka niskoczą-
steczkowego, są zawierające liczne ziarnistości komórki
mioepitelialne aparatu przykłębuszkowego. Renina
opuszcza nerki, krąży z krwią i przekształca angioten-
synogen w angiotensynę I, z której szybko pod wpły-
wem konwertazy angiotensyny (ACE, angiotensin-co-
nverting enzyme) w śródbłonku naczyń płucnych po-
wstaje angiotensyna II (Ang II, angiotensin II). Stęże-
nie reniny krążącej we krwi ulega zmniejszeniu u osób
starszych o około 30–50% [1].
Hall i wsp. [2] uważają, że zmiany te związane z wie-
kiem są następstwem zmniejszenia ilości czynnych
nefronów. Kompensacyjny wzrost filtracji w pozosta-
łych nefronach prowadzi do zwiększenia ilości jonów
Na+ i Cl– docierających do plamki gęstej. Powoduje
to zahamowanie syntezy, jak i wydzielania reniny,
a w konsekwencji obniżenie stężenia angiotensyny II
i aldosteronu w surowicy. Epstain i Hollenberg [3],
którzy swoim pacjentom zalecili dietę o małej zawar-
tości sodu udowodnili, że osoby w podeszłym wieku
potrzebują dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej cza-
su aby dostosować wydzielanie sodu do aktualnych
potrzeb organizmu. Weidmann i wsp. uważają, że
u osób starszych występuje osłabiona reakcja renino-
wa na dietę niskosodową [4, 5]. Wydzielanie i klirens
aldosteronu również się obniżają. Równolegle ze spad-
kiem stężenia reniny oraz aldosteronu obserwuje się
wzrost natriurezy, szczególnie zaznaczony u chorych
z nadciśnieniem tętniczym.
Znamienne jest także osłabienie działania aldostero-
nu w przypadku hiperkaliemii u starszych osób, czego
przyczyną jest osłabiona odpowiedź cewek na aldo-
steron w porównaniu z osobami młodszymi [6, 3].
Aldosteron poprzez działanie na cewkę nerkową dalszą,
zwiększa reabsorpcję sodu i ułatwia wydalanie potasu.
Ponieważ u osób w starszym wieku obniża się także
przesączanie kłębuszkowe, stężenie potasu w surowi-
cy może drastycznie wzrosnąć szczególnie w przypad-
ku krwawień z przewodu pokarmowego lub w wyni-
ku dożylnego podania soli potasowych [1, 6].
Bardzo istotnym etapem w badaniach nad funkcją
RAAS było odkrycie lokalnych, niezależnie regulowa-
nych układów renina-angiotensyna-aldosteron. Angio-
tensyna II jest nie tylko hormonem krążącym, ale rów-
nież wydzielanym miejscowo w nerkach, sercu, mó-
zgu, gdzie pełni funkcje autokrynne i parakrynne.
W tych narządach Ang II może być również wytwa-
rzana przez inne enzymy niż ACE — takie jak katepsy-
na G i chymaza [7, 8]. Miejscowe układy RAAS odzna-
czają się pewną autonomicznością w stosunku do
ogólnoustrojowego układu RAAS. Niezależność tych

układów jest jednak ograniczona ze względu na wpływ
krążącej reniny, angiotensyny II i innych angiotensyn
na aktywność układów lokalnych [4, 7, 8]. W popula-
cji osób w podeszłym wieku aktywność miejscowego,
nerkowego RAAS ulega prawdopodobnie zwiększe-
niu w odróżnieniu od jego części ogólnoustrojowej,
krążącej. Zwiększone stężenie Ang II w nerkach wiąże
się ze zmniejszonym przesączaniem kłębuszkowym
(GFR, glomelural filtration rate), jak również ze zwięk-
szeniem zatrzymywania sodu, białkomoczem i stward-
nieniem kłębuszków nerkowych [8]. Zwiększona ak-
tywność wewnątrznerkowego RAAS prowadzi do
zmian hemodynamicznych i funkcji transportowych,
czego głównym następstwem jest rozwój nadciśnie-
nia tętniczego. Nadmierne pobudzenie wewnątrzner-
kowego RAAS i zwiększone stężenie Ang II wiąże się
także z rozwojem stresu oksydacyjnego, prowadzą-
cego między innymi do dysfunkcji i proliferacji komó-
rek śródbłonka kłębuszków nerkowych oraz rozwoju
procesu zapalnego poprzez aktywację czynnika jądro-
wego NFkB, białka chemotaktycznego monocytów
typu 1 (MCP-1, monocyte chemoattractant protein-
1), naczyniowej cząsteczki adhezyjnej (VCAM, vascu-
lar cell adhesion molecule), uwalnianie interleukiny 6
(IL-6, interleukin-6) i czynnika martwicy guza (TNF-α,
tumor necrosis factor-alpha). Angiotensyna II uczest-
niczy w przebudowie ściany naczyniowej, indukując
ekspresję autokrynnych czynników wzrostu, takich jak
czynnik wzrostu pochodzennia płytkowego, insulino-
podobny czynnik wzrostu fibroblastów, trasformują-
cy czynnik wzrostu b1 w komórkach mięśni gładkich.
Ponadto, pobudzając uwalnianie endoteliny (ET-1, en-
dothelin), proliferację komórek mięśni gładkich i po-
wstawanie komórek piankowatych przyczynia się też
do rozwoju zmian miażdżycowych.
Wykazano, że stężenie natriuretycznego peptydu
przedsionkowego (ANP, atrial natriuretic peptide)
uczestniczącego w regulacji gospodarki wodno-sodo-
wej, u osób starszych jest podwyższone. Natriuretyczny
peptyd przedsionkowy wywiera hamujący wpływ na
wydzielanie reniny, a w efekcie obniża stężenie Ang II,
aldosteronu i zmniejsza resorpcję zwrotną sodu
w nerce. Na uwagę zasługuje także obserwacja doty-
cząca znacznego wzrost stężenia ANP w odpowiedzi
na egzogenną podaż roztworu NaCl [6].

Zaburzenia regulacji gospodarki wapniowo-
-fosforanowej
Wraz z wiekiem można zaobserwować zaburzenia re-
gulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, między
innymi w wyniku zmian inwolucyjnych dotyczących
cewek nerkowych. Nerka jest narządem odpowiedzial-
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nym za metabolizm witaminy D3 (cholekalcyferolu).
W wątrobie pod wpływem 25a-hydroksylazy cholekal-
cyferol ulega przemianie do 25-hydroksycholekalcyfe-
rolu [25(OH)D3], który ulega dalszej biotransformacji
w nerkach. Pod wpływem 1a-hydroksylazy zlokalizo-
wanej głównie w komórkach nabłonkowych cewek dal-
szych i w mniejszym stopniu cewek bliższych, powstaje
1,25-dihydroksycholekalcyferol (kalcytriol) [1,25(OH)2D3]
najbardziej aktywny metabolit witaminy D3 [9]. Wytwa-
rzanie przez nerki czynnego metabolitu witaminy D3

(1,25-(OH)2D3) zmniejsza się wraz z wiekiem (gdy GFR
< 80 ml/min). W warunkach deficytu kalcytriolu do-
chodzi do obniżenia stężenia wapnia, w wyniku upo-
śledzenia wchłaniania tego pierwiastka. Następuje na-
tomiast podwyższenie PTH w surowicy krwi nawet do
wartości dwukrotnie większych niż u osób dorosłych
młodszych, czego przyczyną może być zależny od wie-
ku spadek GRF oraz obniżona absorpcja wapnia z jelit
[6]. Nadmiar PTH jest jedną z istotnych przyczyn wystę-
powania osteoporozy starczej.

Nerkowy czynnik hematopoetyczny
— erytropoetyna
Niedokrwistość jest częstym medycznym problemem
u osób w podeszłym wieku i wywiera istotny wpływ
na wzrost chorobowości, śmiertelności, a także po-
gorszenie jakości życia w tej grupie wiekowej. Zgod-
nie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO,
World Health Organization), niedokrwistość rozpozna-
je się wówczas, gdy stężenie hemoglobiny wynosi
mniej niż 13 mg/dl dla mężczyzn i mniej niż 12 mg/dl
dla kobiet. Nilsson-Ehle i wsp. [10] w swoim badaniu
porównali wartości stężenia hemoglobiny charaktery-
styczne dla wieku z kryteriami niedokrwistości opra-
cowanymi przez WHO. W przypadku zdrowych osób
w wieku 70–88 lat wartość stężenia hemoglobiny,
wyznaczona empirycznie, poniżej której rozpozna-
wano niedokrwistość, przesunęła się z 12,8 mg/dl
do 11,6 mg/dl dla mężczyzn, a dla kobiet z 11,8 mg/dl
do 11,4 mg/dl [10]. Zgodnie z tymi wytycznymi stwier-
dzono występowanie niedokrwistości związanej z wie-
kiem u 3,2% kobiet i 9,7% mężczyzn. Natomiast we-
dług kryteriów WHO w tym samym badaniu niedokrwi-
stość stwierdzono u 28,3% mężczyzn oraz 9,3% kobiet
[10]. Obserwacje Nilsona-Ehle i wsp., a także innych
autorów wskazują, że należałoby zastanowić się nad
wartościami granicznymi rozpoznawania niedokrwisto-
ści u osób starszych. Trzeba jednak podkreślić, że te
kryteria diagnostyczne niedokrwistości opracowano,
pomijając ocenę kliniczną i funkcjonalną chorych.
Do zaburzeń klinicznych związanych z wiekiem na-
leży także stopniowe obniżanie wartości hemato-

krytu (HCT, hematocrite). Parametr ten utrzymuje
się na stałym poziomie do około 50. roku życia, po
czym ulega obniżeniu średnio o około 0,25% mię-
dzy 50.–60. rokiem życia, 0,5% między 60.–70. ro-
kiem życia oraz o około 1% między 75. a 90. ro-
kiem życia [10–12].
Zmniejszanie wartości HCT z pozoru niewielkie i nie-
zauważalne z miesiąca na miesiąc czy rok, staje się
istotne klinicznie wraz z upływem dekady.
Istnieje grupa osób starszych, u których wartość HCT
jest wyższa od wartości średniej charakterystycznej dla
wieku. Stwierdzono, że u tych osób występuje lepsza
wymiana gazowa (o ok. 25% tlenu więcej transporto-
wanego do tkanek przy udziale erytrocytów) w po-
równaniu z pacjentami, u których wartość ta nie prze-
kracza 40%. Ma to istotne znaczenie, ponieważ uwa-
ża się, że stopień sprawności intelektualnej, fizycznej
oraz zwiększona podatność na zachorowanie w star-
szym wieku mogą zależeć od wielkości niedotlenienia
tkanek.
U wielu pacjentów w starszym wieku nie udaje się
ustalić przyczyny niedokrwistości, co niesłusznie nie-
którzy nazywają „niedokrwistością starczą”. Istotną
rolę w patogenezie niedokrwistości o niewyjaśnio-
nej etiologii w populacji geriatrycznej prawdopo-
dobnie ma obniżone stężenie EPO w surowicy [9].
Erytropoetyna jest glikoproteiną o masie cząstecz-
kowej 30 400. Należy do hematopoetycznych czyn-
ników wzrostu i jest hormonem regulującym wy-
twarzanie krwinek czerwonych zależnie od zapo-
trzebowania organizmu na tlen. U osób dorosłych
około 90% EPO jest wytwarzane w nerkach przez
fibroblasty tkanki śródmiąższowej okołocewkowej,
a około 10% w wątrobie. Minimalne ilości erytro-
poetyny wytwarzają również makrofagi [13]. W nie-
dokrwistości z niedoboru żelaza w odpowiedzi na
niedotlenienia tkanek stężenie EPO w surowicy wzra-
sta. Powyższej zależności nie zaobserwowano
w niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii u osób
starszych [12]. W tym przypadku rekombinowana
ludzka EPO może stać się skutecznym środkiem te-
rapeutycznym.

Podsumowanie
Występujące wraz z wiekiem inwolucyjne zmiany ana-
tomiczne i czynnościowe w nerkach mogą istotnie
wpływać na zmiany aktywności niektórych układów
hormonalnych. W efekcie dochodzi do obniżenia stę-
żenia niektórych hormonów lub też ich nadmiaru.
Może mieć to znaczący wpływ na zaburzenie home-
ostazy ustrojowej, a w konsekwencji rozwój wielu pro-
cesów patologicznych w tym okresie życia.
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Streszczenie
W przebiegu procesu starzenia dochodzi do zmian aktywności wielu układów hormonalnych oraz osłabienia me-
chanizmów zapewniających homeostazę ustrojową. Jednym z takich układów jest skoordynowana kaskada hor-
monalna renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), która kontroluje czynność nerek, nadnerczy oraz układu serco-
wo-naczyniowego, regulując równowagę wodno-elektrolitową oraz ciśnienie tętnicze. Układ renina-angiotensy-
na-aldosteron funkcjonuje zarówno jako krążący układ endokrynny, jak i tkankowy układ parakrynny lub auto-
krynny. Wstępne wyniki badań wskazują na zależne od wieku znaczące różnice aktywności poszczególnych skła-
dowych RAAS. Nerka jest też miejscem hydroksylacji 25a-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D3], a wynikające ze
zmian inwolucyjnych upośledzenie czynności cewek nerkowych jest przyczyną zaburzeń regulacji gospodarki wap-
niowo-fosforanowej. Istotne konsekwencje kliniczne ma także zmniejszone stężenie erytropoetyny (EPO), które
może być jedną z przyczyn niedokrwistości występującej w populacji osób w podeszłym wieku. Zmiany endokryn-
ne zachodzące w wyniku procesu starzenia w nerce wciąż wymagają dalszych badań i analizy klinicznej.

słowa kluczowe: starzenie się, układ renina-angiotensyna, erytropoetyna, osteoporoza

PIŚMIENNICTWO
1. Abrams W., Beers M., Fletcher A., Chir B., Berkow R.: MSD pod-

ręcznik geriatrii. Urban & Partner, Wrocław 1999: 837–841.
2. Hall J.E., Colleman T.G., Guyton A.C.: The renin-angiotensin sys-

tem: normal physiology and changes in older hypertensives.
J. Am. Geriatr. Soc. 1989; 37: 801–813

3. Epstain M., Hollenberg N.K. Age as a determinant of renal sodium
conservation in normal man. J. Lab. Clin. Med. 1976; 87: 41–417.

4. Weidmann P., De Myttenaere-Bursztein S., Maxwell M.H., de
Lima J.: Effect of aging on plasma renin and aldosterone in nor-
mal man. Kidney Int. 1975; 8: 325–333.

5. Wieczorkowska-Tobis K.: Ocena czynności nerek u osób w wie-
ku podeszłym. Nowiny Lekarskie 2002; 71: 184–188.

6. Luckey A.: Fluid and Electrolytes in the Aged. Arch. Surg. 2003;
138: 1055–1068.

7. Januszewicz A., Januszewicz W., Rużyłło W.: Inhibitory konwer-
tazy angiotensyny w leczeniu chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.

8. Schmieder R.E.: Mechanisms for the clinical benefits of angioten-
sin II receptor blockers. Am. J. Hypertens. 2005; 18: 720–730.

9. Kario K., Matsuo T., Kodama K., Nakao K., Asada R.: Reduced
erythropoetin secretion in senile aneamia. Am. J. Hematol. 1992;
41: 252–257.

10. Nilsson-Ehle H., Jugenburg R., Landhal S., Svanborg A.: Blood ha-
emoglobin declines in the elderly: Implications for reference inte-
rvals from age 70 to 88. Eur. J. Haematol. 2000; 65: 297–305.

11. Joosten E., Pelemans W., Hiele M., Noyen J., Verhaeghe R., Bo-
ogaerts M.A.: Prevalence and causes of anaemia in a geriatric
hospitalized population. Gerontology 1992; 38: 111–117.

12. Salive M.E., Cornoni-Huntley J., Guralnik J.M. i wsp. Anemia
and hemoglobin levels in older persons: relationship with age,
gender, and health status. J. Am. Geriatr. Soc. 1992; 40: 489–
–496.

13. Luciak M.: Przewlekła niewydolność nerek. Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2002.




