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АБСТРАКТ: 
 
От прегледа на литературата се 
установява, че съществуват множество 
съвременни  биомаркери, които могат 
да служат като индикатор за гломерулно 
заболяване. Моноцитният хемотаксичен 
протеин-1 (МСР-1), съдово клетъчна 
адхезионна молекула-1 (VCAM-1), 
СХС-лиганд-16 (CXCL16), α1-киселият 
гликопротеин (AAG), неутрофил-
гелатиназа-свързан липокалин (NGAL) 
и др. участват в множество болестни 
процеси и могат да бъдат открити в 
серум, бъбречна тъкан и урина. 
Комбинацията между няколко уринни 
биомаркери може да насочи към 
специфичния хистологичен вариант при 
лупусен нефрит. Повишената 
експересия на VCAM-1 в бъбречна 
тъкан и урина се наблюдава при 
пациенти с ANCA-асоцииран ГН, ОСГС 
и мембранозна нефропатия. Откритите 
през последните години фракталкин, 
ламинин-G-подобен 3 пептид, IgG-κ 
леки вериги, манан-свързващ лектин, 
разтворими CD 89-IgA комплекси и др. 
в серум и урина е възможно, при IgA 
нефропатия, да бъдат ползвани като 
неинвазивни диагностични тестове, 
които да идентифицират субклинична 
активност на заболяването. 

 
 
 
 
Всичко това предлaга нови хоризонти за 
разширяване на неинвазивните методи 
за диагностика, проследяване 
активността и ефекта от лечение при 
хроничните гломерулонефрити. 
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ABSTRACT:  

The literature analysis shows that there are 
many novel biomarkers, which can be used 
as indicators for glomerular disease. 
Monocyte Chemoattractant Protein-1 
(MSP-1), Vascular cell adhesion protein 1 
(VCAM-1), Chemokine (C-X-C motif) 
ligand 16 (CXCL16), alpha-1-acid 
glycoprotein (AAG), neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (NGAL), etc. take part 
in a lot of pathological disorders and can 
be found in serum, kidney tissue and urine. 
The combination between a couple of urine 
biomarkers could guide directly to the 
specific histological type, presented in 
lupus nephropathy. 

 
 
The increased expression of VCAM-1 in 
the kidneys and the urine can be observed 
in patients whit ANCA-associated GN, 
FSGS and membranous nephropathy. The 
recently discovered fractalkine, laminin G-
like-3-peptide, Ig κ light chains, manan-
binding lectin, soluable CD 89-IgA 
immune complexes, etc. in serum and 
urine, when IgA nephropathy is presented, 
can be used as noninvasive diagnostic, 
which is able to identify the subclinical 
activity of the disease. In summary, all 
those molecules offers new capabilities for 
noninvasive diagnostic tests, showing the 
dynamic of the glomerulonephritic 
disorders.   
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ВЪВЕДЕНИЕ:  
 
В класическото си 
определение Atkinson АЕ дефинира 
биомаркерите като обективно измерими 
характеристики, които могат да служат 
за „индикатори за нормални биологични 
процеси, патологични процеси или 
фармакологичния отговор спрямо 
дадена терапевтична интервенция“(1). 
Според Ritsner MS и Gottesman IL те 
представляват „специфични индикатори 
за наличието или тежестта на 
биологичните процеси, свързани с 
клиничната изява и изхода на дадено 
заболяване“(2). През последните години 
в съвременната медицинска наука и 
клинична практика рязко нараства 
интересът към тази група тестове, 
използването на които ползволява ранно 
диагностициране на болестния процес,  
проследяване и оценка на 
фармакотерапевтичното повлиява- 
не. Задълбоченото изясняване на 
проблема на най-съвременно ниво в 
редица изследователски центрове, 
научните изследвания и тестването на 
различни биомаркери при различни 
патофизиологични състояния са 
доказателство за тяхната роля за 
развитието на диагностиката и  
направляване на терапията в различните 
области на съвременната медицинa. 
 
ОБЗОР: 
 
От прегледа на литературата се 
установява, че съществуват множество 
биомаркери, които се откриват при 
изследване на урината и са индикатор за 
гломерулно заболяване. Експеримен-
тални научни изследвания са  доказали 
тяхното участие в множество 
множество болестни процеси. 
Моноцитния хемотаксичен протеин-1 
(МСР-1) или така познатия като CCL2 е 
първият открит хемокин от фамилията 
СС рецептори. Той се произвежда от 
множество клетки – ендотелни, 
епителни, гладкомускулни, 

мезангиални,  фибробласти, астроцити, 
моноцити и микроглиални клетки (3). 
Според Satish L et al. МСР-1 и неговите 
рецептори  участват в генезата на 
редица заболяванеия: HIV1 инфекция, 
сърдечно съдови заболявания, 
атеросклероза, онкогенните процеи, 
вероятно имат връзка и с алерген 
индуцираната астма, както и 
ревматоидния артрит(4).  
Съдово клетъчна адхезионна молекула-
1 (VCAM-1) медиира адхезията на 
лимфоцитите, моноцитите, 
еозинофилите и базофилите по съдовия  
ендотел. VCAM-1 участват в 
диапедезата на левкоцитите като 
намаляват тяхната скорост на 
„търкаляне“ по ендотелната стена (5) и  
спомагат за адхезията им към ендотела 
(6). Повишената левкоцитна адхезия и 
натрупването им често води до 
образуване на артеросклеротична лезия. 
СХС лиганд 16 (CXCL16) е хемокин 
произвеждан от дендритните клетки в Т 
клетъчните зони на лимфоидните 
органи и от клетки намиращи се в 
червената пулпа на слезката. Matloubian 
M. et al. смятат, че неговата функция  е 
свързана с  насочване на Т лимфоцитите 
от дендритните клетки (7). Освен това 
този хемокин може да служи като 
връзка между липидния метаболизъм и 
имунната активност на артеро-
склеротичната плака (8). 
Липокалин-подобната простагландин-D 
синтетаза (LPGDS) има ефект 
опосредстващ миграционните спо-
собности на глиалните клетки, като 
освен това участва и в регулацията на 
морфологията им (9). 
Hochepied T et al. изказват становище, 
че α1-киселият  гликопротеин (AAG) 
има антиинфламаторен и имуно-
модулиращ ефект (10). 
Неутрофил-гелатиназа-свързан-липо-
калин (NGAL) е основна част от 
имунитета и има способността да 
намалява бактериалния растеж, 
свързвайки се с бактериалните 
сидерофори (11, 12). Той бива 
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използван като биомаркер за остра 
увреда на бъбреците(13). 
Множество проучвания докладват  
близката връзка на МСР-1 и VCAM-1 с 
гломерулното увреждане и могат да 
бъдат открити в серум, бъбречна тъкан  
и урина. Те са точни предиктори за 
гломерулна увреда. 
В проспективно проучване на 215 
пациенти  с хронично бъбречно 
заболяване, Eardley KS et al. 
установяват тясна връзка между 
протеинурията, МСР-1 в урината и 
макрофагиалната инфилтрация на 
бъбречния  интерстициум. Всеки един 
от  тези фактори сам по себе си има  
прогностични роля за  достигане на 
краен стадий на бъбречна 
недостатъчност (14). 
МСР-1, VCAM-1 и CXCL16 са също 
така документирани да се увеличават в 
бъбреците, серума и урината при 
пациенти, страдащи от системен лупус 
еритематодес (СЛЕ) и изглежда са 
свързани с активността на заболяването, 
но тяхното клинично приложение за 
прогнозиране на болестната активност 
не е напълно изяснена. (15, 16, 17, 18, 
19).  
Hermine IB et al. са установили, че 
комбинацията между няколко уринни 
биомаркери може да насочи към 
специфичния хистологичен вариант при 
лупусния нефрит (ЛН). MCP-1, α1-
киселият гликопротеин (AAG), нивата 
на церулоплазмин (CP) в серума и 
отношението  протеин/креатинин могат 
да послужат за оценка  активността на 
ЛН. Неутрофил-гелатиназа свързания 
липокалин (NGAL), креатининовият 
клирънс и MCP-1са добър прогностичен 
маркер за хроничността на ЛН, а 
комбинацията между of MCP-1, AAG, 
трансферин (TF) и креатининовият 
клитънс със С4 фракция на 
комплемента е добър диагностичен тест 
за лупусна нефропатия кл. V(20). 
При СЛЕ серумните нива и 
концентрацията на VCAM-1 в уринна са 
повишени (21, 22). Sandeep S еt al. 

изследват връзката между  уринните  
МСР-1,VCAM-1 и CXCL16 с 
хистоморфологичния резултат от 
пункционни бъбречни биопсии. В 
изследването са включени 74 пациенти 
с биопсично доказан лупусен нефрит,  
при 24 от които биохимичните маркери 
се определят в порция урина получена в 
деня на бъбречната биопсия и 
контролна група от 13 здрави 
доброволци и 22 пациенти с АNСА-
асоцииран гломерулонефрит (23).  
Резултатите от изследването показват, 
че при ЛН и трите молекули са  
сигнификантно увеличени в бъбречна 
тъкан и това е по-изразено за МСР-1 и 
VCAM-1. Сравнявайки уринните 
концентрации на МСР-1 и VCAM-1 със 
SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus 
Disease Activity Index) е установена  
корелационна зависимост с морфо-
логичната активност на болестта. 
Авторите установяват, че нивата на 
VCAM-1 не са специфични за СЛЕ, а 
по-вероятно маркер за бъбречно 
увреждане. Този извод почива на факта, 
че  повишено ниво на VCAM-1  се 
установява и при други нефрити като 
ANCAасоциирани гломерулонефрити, 
както и нефропатии, които не се 
асоциират с възпалителен процес като 
фокалната и сегментна гломеруло-
склероза (24). Други изследвания също 
сочат към това, че повишената 
експересия на VCAM-1 в бъбречната 
тъкан и урина се наблюдава при 
пациенти с ANCA асоцииран ГН, ОСГС 
и мембранозна  нефропатия (25, 26, 27)и 
вероятно корелира със стадия на 
заболяването при  ANCA-гломеруло-
нефритите и ОСГС (25). 
В своя публикация  Maixnerova D et al. 
представя обобщени данни за 
новооткрити  маркери при IgA 
нефропатията. Серумните галактоза-
дефицитен IgA1, IgA/IgG антитела 
срещу галактоза-дефицитеният IgA1, 
разтворими CD 89-IgA комплекси и 
уринните разтворим трансферинов 
рецептор, фракталкин, ламинин  G-
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подобен 3 пептид, κ леки вериги и 
манан-свързващ лектин са маркери 
открити през последните няколко 
години. Авторите заключват, че някой 
от тези биомаркери е възможно да бъдат  
използвани като неинвазивни 
диагностични тестове, които да 
идентифицират субклинична активност 
на заболяването. Това би намалило 
нуждата от извършването на бъбречни 
биопсии и би могло да допринесе до 
разработването на специфична за IgA 
нефропатията терапия (28).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Посочените серумни и уринна 
биомаркери  предлaгат нови хоризонти 
за разширяване на неинвазивните 
методи за диагностика, проследяване 
активността и ефекта от лечение на 
хроничните гломерулопатии. За 
съжаление обаче тяхното прилагане в 
широката нефрологична практика е все 
още  твърде ограничено поради 
високата цена и необходимостта от 
високотехнологично оборудване. На 
този етап те са база за провеждане на 
редица клинични и експериментални 
научни изследвания, които в бъдеще 
биха дали нови насоки и възможности 
за диагноза и проследяване на 
пациетите с хронични гломерулопатии.
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