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Streszczenie 
Wstęp: W nerkach szczurów obserwuje się typowe zmiany wynikające z procesu starzenia. Jak wykazano 15-45% 
zmniejszenie podaży kalorii we wczesnym okresie życia ma efekt nefroprotekcyjny i pozwala spowolnić lub wręcz 
zahamować nefropatię związaną z wiekiem. Cel: W bieżących badaniach postanowiliśmy scharakteryzować proces 
starzenia nerek u szczurów i sprawdzić w jaki sposób na nasilenie obserwowanych zmian wpływa restrykcja 
kaloryczna. Materiał i metoda: Badania wykonano na szczurach szczepu Wistar. Grupę kontrolną stanowiły szczury 
karmione “ad libitum” (grupa C), a grupę badaną – zwierzęta na diecie restrykcyjnej (grupa RD), u których 
zmniejszono podaż kalorii o 40%. W bieżącym artykule przeanalizowaliśmy szczury z grupy kontrolnej, które 
zakończyły badanie po 3, 6, 12 i 24 miesiącach (odpowiednio: C3, C6, C12, C24) dla scharakteryzowania procesu 
starzenia nerek. Dodatkowo, porównaliśmy wyniki uzyskane w grupie kontrolnej i grupie badanej po 24 miesiącach 
trwania eksperymentu (C24 vs. RD24). Na zakończenie eksperymentu u każdego z badanych szczurów wykonano 
ocenę funkcji nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, klirens kreatyniny, wielkość dobowego białkomoczu). Wyniki: 
Stwierdzono, że w procesie starzenia dobowe wydalanie białka całkowitego i albuminy skorygowane na wydalanie 
kreatyniny ulega zwiększeniu (C24 vs. C3 – p<0,0001) przy równoległym zmniejszeniu klirensu kreatyniny (C12 i C24 
po przeliczeniu na masę ciała było niższe w stosunku do C3 – p<0,05). Dieta restrykcyjna wprowadzona we wczesnym 
okresie życia wpływa korzystnie na wydalanie białka (C24 vs. RD24; p<0.001), ale nie na wartości klirensu kreatyniny. 
Wnioski: Podsumowując, samce szczurów szczepu Wistar wydają się być dobrym modelem dla badań nasilenia 
zależnej od wieku nefropatii w związku ze stwierdzonymi zmianami czynnościowymi pojawiającymi się wraz  
z upływem czasu. Wprowadzenie diety restrykcyjnej w pierwszych tygodniach życia szczurów korzystnie wpłynęło  
na ciężkość nefropatii; ale nie spowodowało zmian klirensu kreatyniny. 
 
Słowa kluczowe: starzenie, nerka, szczur, restrykcja kaloryczna 
 

Abstract 
Introduction: Age-related alterations in renal function are observed in rats. It is believed that a15-45% caloric 
restriction in early life has a nefroprotective effect. In animals on diet the age-related nephropathy has been slowed 
or even stopped. Aim: Thus, the aim of the study was to characterise the process of renal aging in rats and to analyse 
the effect of caloric restriction on its tempo. Material and methods: The experiment was performed on male Wistar 
rats. Rats in control group were fed “ad libitum” (group C) whereas those on restricted diet (group RD) were put into 
40% caloric restriction. In this paper we analyse group C rats which finished the experiment after 3, 6, 12 and  
24 months (C3, C6, C12, C24, respectively) in order to characterise the renal aging. To analyse the diet effect, the 
results obtained in C24 rats were compared with those of RD24. At the end of study renal function was assessed  
in every rat (plasma creatinine, creatinine clearance, severity of proteinuria & albuminuria). Results: It was found 
that total protein and albumin excretion by the kidney corrected for creatinine excretion increased throughout the 
ageing (C24 vs. C3 – p<0.0001) with the parallel decrease in creatinine clearance (C12 and C24 corrected for body 
weight was lower in comparison with C3 – p<0.05). Restricted diet introduced in early life delayed renal dysfunction 
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expressed as the excretion of total protein and albumin corrected for excretion of creatinine which was lower  
in RD24 in comparison with C24 (p<0.001). Conclusion: In conclusion, male Wistar rats seem to be a good model for 
studying age-related nephropathy as evident functional alterations occur due to the passage of time. The 
introduction of diet in early life (7th week of life) was effective and could be measured by decreased severity  
of proteinuria but not creatinine clearance. 
 
Key words: ageing, kidney, rat, caloric restriction 

 
 
Wstęp 

Starzenie się organizmu jest definiowane jako 
postępujący proces, który prowadzi do zmniejszenia 
zdolności utrzymania homeostazy w warunkach stresu. 
Występujące zmiany obejmują wszystkie narządy. Do 
tych, w których proces starzenia zachodzi bardzo 
intensywnie należą nerki [1,2,3]. Badania nad procesem 
starzenia się nerek prowadzi się m.in. z udziałem 
szczurów. Już w latach 70. ubiegłego wieku uszkodzenia 
nerek u szczurów zachodzące w procesie starzenia 
charakteryzowano jako zespół postępujących zaburzeń, 
które mogą prowadzić do rozwoju nefropatii [4]. Ich 
elementem czynnościowym jest przede wszystkim 
białkomocz rozpoczynający się od zmian niewielkiego 
stopnia i stopniowo przybierający postać masywną [5,6] 
Od szczepu szczurów i płci zależy czas jego pojawienia 
się oraz nasilenie. W badaniach z udziałem szczurów 
szczepu Sprague-Dawley wykazano, że w 3. miesiącu 
życia białkomocz pojawia już u 25% szczurów i wzrasta 
do 94% w 24 miesiącu życia [4,7]. Jeśli chodzi o płeć  
to np. u szczepu Wistar zmiany pojawiają się wcześniej  
u samców niż u samic i są u nich bardziej nasilone [8]. 
 
Dieta niskokaloryczna a czynność nerek u szczurów 

Przełomowymi badaniami nad wpływem diety 
niskokalorycznej na proces starzenia stały się prowa-
dzone w latach 30. XX wieku badania McCay [9], który 
stwierdził, że szczury poddane takiej diecie żyją dłużej 
niż zwierzęta karmione bez ograniczeń.  Średnia długość 
życia zwierząt karmionych „ad libitum” wynosiła około 
23. miesięcy, a maksymalna – 33 miesiące, podczas gdy  
u szczurów poddanych 40% restrykcji kalorycznej 
wartości te uległy wydłużeniu odpowiednio do 33 i 47 
miesięcy, czyli o około 30%. Chociaż wyniki tych badań 
przez długi czas podważano, ze względów metodologi-
cznych, to jednak wraz z upływem czasu przybywało 
potwierdzających je dowodów. 

W latach 70. np. Weindruch i wsp. [10] 
zaobserwowali, że szczury poddane restrykcji kalory-
cznej wprowadzonej w pierwszych trzech miesiącach 
życia żyją o 30 do 50% dłużej niż zwierzęta karmione bez 
ograniczeń. Równolegle badania były prowadzone także 
z wykorzystaniem myszy. 

 
 

 
 
Istotnym elementem w badaniach nad działaniem 

diety niskokalorycznej jest wielkość restrykcji kalory- 
cznej. Optymalną dietą jest takie ograniczenie, które 
wywołując korzystne efekty biologiczne, nie prowadzi  
do niedożywienia [11]. Pożądane zmiany narządowe 
wywołuje już 15% ograniczenie (czyli podaż energii  
85% w stosunku do zwierząt karmionych „ad libitum”), 
ale efektywność restrykcji wzrasta wraz z wielkością 
ograniczenia. Jako graniczną uznaje się restrykcję 45%, 
gdyż jak wykazano większe ograniczenie podaży kalorii 
może wywołać niedobory pokarmowe. Większa restry-
kcja bez ryzyka rozwoju niedożywienia może być 
stosowana jedynie krótkotrwale. 

Badania nad wpływem diety niskokalorycznej  
na długość życia, pokazały, że szczury poddane restrykcji 
są w lepszej kondycji niż te karmione bez ograniczeń. 
Zwierzęta te rzadziej chorują na nowotwory, przedłuża 
się u nich okres płodności, a przede wszystkim znacznie 
później rozwijają się zmiany narządowe przypisywane 
procesowi starzenia i mają one łagodniejszy przebieg. 
Jedną z takich zmian jest nefropatia zależna od wieku, 
która jest główną przyczyną śmierci szczurów [12].  
W eksperymentach nad nefroprotekcyjnym działaniem 
diety niskokalorycznej wykazano, jej korzystny efekt 
zarówno czynnościowy, jak i morfologiczny. Hubert  
i wsp. [11] stwierdzili, że u szczurów Sprague-Dawle 
poddanych 25% restrykcji kalorycznej nie obserwowano 
z wiekiem wzrostu ilości wydalonego białka. Stosowana 
dieta nie tylko ograniczała nasilenie albuminurii,  
ale również hamowała rozwój globulinurii, która pojawia 
się w ciężkich uszkodzeniach nerek u starzejących się 
szczurów karmionych bez ograniczeń. 

Wszyscy autorzy zgodnie twierdzą, że najlepsze 
efekty, jeśli chodzi o długość życia i protekcję zmian 
narządowych, wywołuje dieta wprowadzona do 6 mie-
siąca życia i prowadzona przez minimum 6 miesięcy. 
Podkreśla się jednocześnie, że efekt diety jest tym 
korzystniejszy im młodsze są zwierzęta, u których się  
ją wprowadza. W przypadku szczurów wiąże się to  
z zaawansowaniem zmian w nerkach, które pojawiają  
się w procesie starzenia.  
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Cel 

Wobec powyższych faktów podjęliśmy badania, 
których celem była ocena wpływu diety niskokalorycznej 
wprowadzanej na różnych etapach życia na czynność 
nerek u szczurów. 
 
Materiał i metoda 

Badania przeprowadzano na szczurach, samcach 
rasy Wistar. Punktem początkowym badań był moment 
ukończenia przez samce 7 tygodnia życia. Podział 
zwierząt na grupy został poprzedzony pomiarem masy 
ich ciała. Zwierzęta umieszczano w oddzielnych klatkach 
w celu prowadzenia dokładnej kontroli spożytego 
pokarmu. Przedstawione badania stanowią fragment 
większego projektu [13]. Poniżej przedstawiono tylko  
tą część metodyki, która posłużyła do uzyskania analizo-
wanych w niniejszej pracy wyników. 

Grupa kontrolna [C] obejmowała zwierzęta 
karmione „ad libitum”. Samce miały swobodny dostęp 
do wody i paszy (pasza standardowa granulowana).  
W tej grupie dokonywano systematycznego pomiaru 
podawanej paszy w celu wyliczenia dobowego spożycia 
pokarmu. Analizy wykonano po 3, 6, 12 i 24 miesiącach 
badań (odpowiednio szczury: C3, C6, C12 i C24). 

Grupa RD [Restriction Diet] składała się z samców 
szczurów, które po ukończeniu 7. tygodnia życia 
poddano 40% restrykcji kalorycznej (wyliczanej  
z wielkości spożycia szczurów w grupie kontrolnej). 
Szczury obserwowano przez 24 miesiące (RD24). 
 
Metodyka badania  

Na zakończenie badania każdego szczura, po 
zważeniu, umieszczano na 24 godziny w klatkach 
metabolicznych w celu wykonania dobowej zbiórki 
moczu. Do dalszych badań zabezpieczano próbki krwi 
(dla oznaczenia stężenia kreatyniny) i moczu zwierząt 
(dla oznaczenia stężenia kreatyniny, białka całkowitego  
i albuminy). Na podstawie wybranych danych wyliczano 
klirens kreatyniny (ml/min) oraz dobowego wydalania 
białka całkowitego i albuminy z moczem (również  
w przeliczeniu na wydalanie kreatyniny) jako, że te 
parametry były wcześniej stosowane w analogicznych 
badaniach. 
 
Analiza statystyczna 

Otrzymane wyniki badań przedstawiono jako 
wartości średnie arytmetyczne ± błąd standardowy 
średniej. Istotność różnic pomiędzy wartościami 
średnimi określono wykorzystując test Manna-Withey’a 
dla dwóch grup zmiennych niepowiązanych (porównanie 
szczurów z grupy kontrolnej i na diecie restrykcyjnej)  
i nieparametrycznym testem ANOVA (w przypadku 
porównania obserwowanych zmian w procesie starze-
nia). Za próg istotności przyjęto wartość p<0,05. 

Wyniki 
Starzenie nerek szczurów 

Średnie stężenie kreatyniny w surowicy krwi  
u zwierząt kontrolnych z analizowanych grup nie różniło 
się istotnie. Jednak w grupie C24 (n=9) u dwóch zwierząt 
stężenie kreatyniny w surowicy przekroczyło 1g/100cm3. 
Tak wysokich stężeń nie obserwowano w pozostałych 
grupach (rycina1A). Pomimo brak różnic w stężeniu 
kreatyniny obserwowano wyraźne zmniejszenie dobo-
wego nerkowego wydalania kreatyniny w grupach C12  
i C24 w stosunku do C3 (rycina 1B). 

Wartości klirensu kreatyniny nie różniły się  
u szczurów kontrolnych w 3. i 6. miesiącu eksperymentu. 
Natomiast w 12. miesiącu obserwowano zmniejszenie 
się jego wartości w stosunku do grupy C6 (p<0,01).  
Nie obserwowano jednak dalszego obniżania się jego 
wartości i w 24. miesiącu klirens nie różnił się  
w odniesieniu do grupy C12; pozostawał natomiast 
niższy niż w grupie C6 (p<0,01). Ponadto w grupie C24  
u 2/9 szczurów obserwowano bardzo niskie, nieprzekra-
czające wartości 1mg/min (rycina 3A). U jednego z tych 
zwierząt obniżonej wartości klirensu towarzyszyło 
bardzo wysokie stężenie kreatyniny w surowicy. 

Po odniesieniu wartości klirensu do masy ciała 
utrzymywały się porównywalne wartości w grupach 
analizowanych w 3. i 6. miesiącu eksperymentu. 
Natomiast obserwowano zmniejszenie się jego wartości 
w grupie C12 i C24 w stosunku do grupy C3 (p<0,05). 
Pozostałe zmiany były analogicznie do zmian klirensu 
(rycina 3B). 

Nie stwierdzono istotnego wpływu wieku  
na dobowe wydalanie białka całkowitego i albuminy 
(rycina 3A i 3B). Po przeliczeniu wydalania na wydalanie 
kreatyniny obserwowano wyraźnie wyższe wartości  
w grupie C24 (rycina 3C i 3D) zwiększające stopniowy 
wzrost w kolejnych grupach. 
 
Wpływ diety niskokalorycznej na starzenie nerek 
szczurów 

Średnie stężenie kreatyniny w surowicy było 
porównywalne u zwierząt w grupach RD24 i C24, 
podobnie jak dobowe wydalanie kreatyniny i klirens 
kreatyniny (dane nieprezentowane).  Obserwowano 
jednak znaczne różnice w dobowym wydalaniu białka – 
zarówno wydalanie białka całkowitego, jak i albuminy 
było niższe w grupie RD24 niż w C24 (p<0,001), również 
po przeliczeniu na wydalanie kreatyniny (Ryc.4). 
 
Dyskusja 

Choć pogarszanie się funkcji nerek u szczurów jest 
faktem powszechnie akceptowanym, to jednak jej 
potwierdzenie przy pomocy parametrów biochemi-
cznych jest trudne ze względu na niewielką czułość 
dostępnych metod. Stąd uzyskiwane przez różnych 
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autorów wyniki są niejednoznaczne. Jednak dla badania 
wpływu diety na tempo powstawania zmian w nerkach 
konieczne jest zdefiniowanie parametrów, które 
pozwolą na monitorowanie obserwowanych zmian. 

W prezentowanych badaniach u szczurów w proce-
sie starzenia stwierdzono zmniejszenie klirensu kreatyni-
ny w grupach C12 i C24. Pogorszenie klirensu kreatyniny 
obserwowali również inni autorzy [14,15]. Stwierdzono 
niższe klirensy u szczurów C12 i C24 tylko w porównaniu 
do szczurów C6, a nie C3. Szczury C12 i C24 miały niższy 
średni klirens niż C3 jedynie po przeliczeniu tego 
parametru na masę ciała. Rzeczywiście u szczurów 
stosuje się do oceny funkcji nerek zarówno klirens 
kreatyniny, jak i klirens przeliczony na masę ciała, co ma 
odpowiadać przeliczaniu funkcji nerek na powierzchnię 
ciała u człowieka. U badanych szczurów zwrócić należy 
uwagę, że wartości klirensów były wyższe, choć nie 
istotnie statystyczne, u szczurów C6 w stosunku do C3. 
Wydaje się, że właśnie dzięki temu u starszych zwierząt 
obniżenie wartości klirensów było istotne w stosunku do 
C6. Wspomniane zmiany sugerują obecność hyperfil-
tracji u szczurów C6. Na jej kompensacyjny mechanizm 
w stosunku do uszkodzenia nerek wskazywać mogą m.in. 
badania z udziałem szczepów szczurzych z inicjowaną 
cukrzycą, a także zwierząt po częściowej nefrektomii 
[16,17]. 

W prezentowanych w niniejszej pracy wynikach 
badań obserwowano również stopniowy wzrost 
wydalania białka, istotnie wyższy u szczurów C24  
w stosunku do C3. Jednak analizując dobowe wydalanie 
albuminy zaobserwowano wyraźny wzrost w grupie  
C6 vs. C3 (choć nie istotny statystycznie), co może 
potwierdzać obecność hiperfiltracji. Istnieje bowiem 
koncepcja zgodnie, z którą za rozwój hyperfiltracji 
odpowiedzialny jest proces przeładowania białkiem 
(albuminą) nefronów. Ponowny wzrost wydalania białka 
w przeliczeniu na kreatyninę stwierdza się u szczurów 
C24, co odpowiada znacznemu pogorszeniu funkcji 
nerek i wyczerpaniu się mechanizmów kompensa-
cyjnych. Zjawisko wzrostu nerkowej utraty albuminy 
i/lub białka całkowitego jest akceptowaną konsekwencją 
starzenia się nerek u szczurów [15]. 

Podsumowując pierwszą cześć analizy, w ocenie 
wpływu diety restrykcyjnej na tempo zależnych od wieku 
zmian w nerkach szczurów monitorować należy klirens 
kreatyniny i wielkość dobowego białkomoczu, zwłaszcza 
z uwzględnieniem przeliczenia jego wielkości na wyda-
lanie kreatyniny. 
 
Dieta niskokaloryczna a czynność nerek u szczurów 

Według doniesień literaturowych najkorzystniejsze 
efekty wywołuje 40% ograniczenie podaży kalorii  
w stosunku do podaży u szczurów karmionych „ad 
libitum” [18]. W naszych badaniach zastosowaliśmy taki 

właśnie model. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki 
24 miesięcznych badań w kontekście zmian wywołanych 
procesem starzenie. 

U szczurów, u których w 7 tygodniu życia wprowa-
dzono ograniczenie dietetyczne (RD24) białkomocz był 
znacznie niższy niż w grupie kontrolnej (C24). Redukcja 
białkomoczu jest zmianą, w przypadku, której korzystny 
wpływ diety został potwierdzony przez wielu autorów – 
np. Keenan i wsp. [19] u szczurów Sprague-Dawley 
poddanych 40% ograniczeniu podaży kalorii w 7 tygod-
niu życia, już po 5 tygodniach obserwowali niższy 
białkomocz w stosunku do szczurów karmionych bez 
ograniczeń. Wraz z wiekiem obserwowana różnica 
znacznie pogłębiała się i w 24 miesiącu szczury karmione 
„ad libitum” wydalały czterokrotnie więcej białka niż 
szczury poddane diecie. Hubert i wsp. [11], którzy u tego 
samego szczepu szczurów zastosowali restrykcję 25  
i 45%, stwierdzili, że efektywność diety zależy od jej 
wielkości. W przypadku 25% restrykcji po 79. tygodniach 
u zwierząt występował białkomocz śladowy, podczas gdy 
u szczurów poddanych 45% diecie nie stwierdzano jego 
obecności. Roe i wsp. [20] również u szczurów Wistar 
poddanych 20% stwierdzili, że ilość wydalonego białka 
wzrosła tylko o 10% między 6. a 24. miesiącem, 
natomiast u szczurów kontrolnych w tym samym czasie 
aż o 90%. 

Drugi parametr zastosowany do oceny funkcji nerek 
czyli klirens endogennej kreatyniny nie różnił się w anali-
zowanych grupach szczurów po 24 miesiącach badań. 
Zestawienie naszych wyników z danymi literaturowymi 
jest trudne ze względu na różne punkty pomiarowe  
i różne szczepy szczurów np. Keenan i wsp. [19], którzy  
u szczurów Sprague-Dawley, poddanych 40% restrykcji, 
obserwowali wyższy klirens kreatyniny w przeliczeniu na 
masę ciała szczura w 39 tygodniu trwania doświadczenia 
i później. Znaczenie może tu mieć dłuższy czas trwania 
ekspozycji na zmiany dietetyczne, ale również zastoso-
wanie szczurów Sprague-Dawley i potencjalnie inna ich 
wrażliwość na stosowane modyfikacje. W związku  
z trudnymi do porównania zmianami czynnościowymi 
sugeruje się konieczność stosowania oceny morfolo-
gicznej nerek w badaniach procesu starzenia i wpływu 
diety, jako zapewniającej znacznie większą czułość 
zachodzących zmian [21]. Wyniki naszych badań z tego 
zakresu zostaną przedstawione w odrębnej pracy. 
 

Wnioski 
Stopień nasilenia proteinurii jest najczulszym 

parametrem pozwalającym na monitorowanie czynności 
nerek u szczurów szczepu Wistar. Wprowadzenie  
40% restrykcji kalorycznej w pierwszych tygodniach 
życia, skutecznie hamuje rozwój zmian czynnościowych 
w nerkach starzejących się szczurów.  
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Rycina 1. Średnie stężenie kreatyniny w surowicy u analizowanych szczurów (A) i jej dobowe wydalanie (B) 

 

 
Rycina 2. Klirens kreatyniny endogennej (A) i klirens po przeliczeniu na 100g masy ciała (B) 

 

 
 
Rycina 3. Dobowe wydalanie białka z moczem u starzejących się szczurów 

 

 

Stężenie kreatyniny w surowicy

Dobowe wydalanie kreatyniny

A

B

Klirens kreatyniny endogennej Klirens kreatyniny endogennej   

w przeliczeniu na 100g masy ciała szczura    A B

Dobowe wydalanie 

białka całkowitego

Dobowe wydalanie 

albuminy

Stosunek wydalania

białka całkowitego

do kreatyniny

Stosunek wydalania

albuminy

do kreatyniny
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Rycina 4. Dobowe wydalanie białka z moczem u szczurów karmionych „ad libitum” i będących na diecie restrykcyjnej przez  
24 miesiące życia 

 

 
 
 
 
 

Dobowe wydalanie 

białka całkowitego

Dobowe wydalanie 

albuminy

Stosunek wydalania

białka całkowitego

do kreatyniny

Stosunek wydalania

albuminy

do kreatyniny

A B

C D
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