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PKD jest genetycznie uwarunkowan¹ chorob¹ charakteryzuj¹c¹ siê aberracjami morfologicznymi i czynnociowymi rzêsek pierwszorzêdowych komórek
cewkowych. Te aberracje s¹ przyczyn¹ nieprawid³owej funkcji szlaku sygnalizacyjnego Wnt/kateninowego prowadz¹cego do zaburzeñ polaryzacji komórek
wycielaj¹cych (planar cell polarity), dysregulacji stê¿enia ródkomórkowego
Ca2+, wzmo¿onej generacji cAMP, aktywacji szlaku sygnalizacyjnego mTOR
(mammalian target of rapamycin) i kana³u chlorkowego CFTR (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator) oraz zaburzeñ równowagi pomiêdzy proliferacj¹ a apoptoz¹ komórek cewkowych. Wszystkie zachowawcze sposoby leczenia PKD s¹ nakierunkowane na kluczowe ogniwa cystogenezy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 27-30)

What the nephrologist needs to know about polycystic
kidney disease in the year 2009
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PKD is characterized by genetically determined morphological and functional
abnormalities of the primary cilia of tubular cells (predominantly of the distal
tubule). These abnormalities are the cause of disturbance of Wnt/catenin
signaling associated with abnormal PCP (abnormal cell polarity), dysregulation
of intracellur Ca2+ concentration, increased cAMP generation, activation of the
mTOR (mammalian target of rapamycin) pathway and the CFTR chloride channel and dysbalance between proliferation and apoptosis of tubular cells. All
conservative therapeutic procedures are targeted to compensate all above mentioned crucial pathogenetic factors of cystogenesis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 27-30)
Torbielowatoæ nerek to najczêciej spotykana nefropatia genetyczna charakteryzuj¹ca siê postêpuj¹cym zanikiem mi¹¿szu
nerkowego prowadz¹cym do schy³kowej
niewydolnoci nerek [14]. Mo¿na ona byæ
spowodowana mutacj¹ genu koduj¹cego
policystynê 1 (PKD1) lub 2 (PKD2) dziedzicz¹c¹ siê jako cecha autosomalna dominuj¹ca lub mutacj¹ genu PKHD1 koduj¹cego
fibrocystynê dziedzicz¹c¹ siê autosomalnie
i recesywnie. W miarê rozwoju choroby i
postêpuj¹cego wzrostu torbieli uwarunkowanego wzmo¿on¹ proliferacj¹ nab³onka wycielaj¹cego torbiel i aktywnego wydzielania do niej p³ynu dochodzi do ucisku na s¹siaduj¹ce nefrony, do ich zaniku oraz do
nasilenia procesów w³ókniej¹cych [13]. Postaæ torbielowatoci typu autosomalnego
dominuj¹cego wystêpuje g³ównie u osób
doros³ych (ADPKD) podczas gdy postaæ
recesywna dotyczy przede wszystkim noworodków i niemowl¹t. Wymienione dwie
postacie torbielowatoci ró¿ni¹ siê od cyliopatii asocjowanej nefronoftyz¹ (NPHP) prowadz¹cej do schy³kowej niewydolnoci nerki
ju¿ w pierwszych trzech dekadach ¿ycia [7].
W odró¿nieniu od wielotorbielowatoci nerek NPHP charakteryzuje siê prawid³ow¹ lub
nieco zmniejszon¹ wielkoci¹ nerek, obecnoci¹ torbieli na granicy korowordzeniowej
oraz w³óknieniem ródmi¹¿szowym. NPHP
jest spowodowana mutacj¹ recesywn¹ 6

ró¿nych genów (NPHP1-6) definiuj¹ce poszczególne postacie choroby [7]. Wszystkie trzy postaci torbielowatoci (ADPKD,
ARPKD i NPHP) ³¹czy wspólne ogniwo patogenetyczne, jakim jest zaburzona struktura i funkcja rzêsek i centrosomów komórek nab³onkowych cewek nerkowych. St¹d
choroby te okrelono jako cyliopatie. Nieprawid³owa funkcja wymienionych rzêsek
(cilia) jest przyczyn¹ upoledzonych szlaków sygnalizacyjnych typu Wnt, zaburzeñ
równowagi pomiêdzy proliferacj¹ a apoptoz¹ komórek cewek nerkowych, dyregulacji
ródkomórkowego stê¿enia wapnia, wzrostu nap³ywu jonów chlorkowych i cAMP do
wiat³a zmienionych cewek, zaburzeñ polaryzacji komórek wycielaj¹cych (planar cell
polarity  PCP) i wielu innych zaburzeñ.
Treci¹ niniejszej pracy jest krótkie omówienie tych ogniw patogenezy cystogenezy, które maj¹ potencjalne znaczenie terapeutyczne dla ww. postaci torbielowatoci
nerek. Wiêkszoæ podanych informacji oparto na pimiennictwie opublikowanym w
ostatnich trzech latach. Ze wzglêdu na liczne pimiennictwo jakie ukaza³o siê na temat torbielowatoci nerek w ostatnich trzech
latach (przekraczaj¹ce ponad 6500 pozycji)
w niniejszej pracy oparto siê na zaledwie 18
pracach, przewa¿nie o charakterze pogl¹dowym napisanych przez kompetentnych
autorów. W pracy podano, w których pra-
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cach czytelnik mo¿e dotrzeæ do oryginalnych
prac. Zwiêz³oæ niniejszego opracowania
sprawi³a, ¿e niektóre fragmenty zarówno o
charakterze patogenetycznym jak i leczniczym potraktowane zosta³y skrótowo.
Rzêski pierwszorzêdowe
(primary cilia)  architektura
i wystêpowanie w komórkach
cewkowych [2,11,15,17]
Rzêski wystêpuj¹ na powierzchni wielu
komórek eukariotycznych. Wyró¿nia siê rzêski ruchome (motile cilia) i nieruchome (immotile cilia). Te ostatnie okrela siê jako rzêski pierwszorzêdowe (primary cilia). Ruchome rzêski wystêpuj¹ na powierzchni apikalnej komórek nab³onkowych tchawicy lub
komórek ependymalnych komór mózgowych. Rzêski ruchome spe³niaj¹ rolê oczyszczaj¹c¹ np. dróg oddechowych. Rzêski nieruchome stwierdza siê na komórkach wêchowych, prêcikach i czopkach siatkówki,
fibroblastach, neuronach, jak równie¿ na komórkach nab³onkowych cewek nerkowych.
Rzêski nieruchome stanowi¹ istotne ogniwo szlaków sygnalizacyjnych uruchamianych bodcami wietlnymi, chemicznymi lub
mechanicznymi. Ruchoma rzêska sk³ada siê
z pêczka mikrotubul otoczonych specjaln¹
b³on¹ bêd¹c¹ elongacj¹ b³ony komórkowej
[11,17]. Jest ona zakotwiczona w cia³ku podstawnym (w kinetosomie), spe³niaj¹cym te¿
funkcjê centrioli podczas mitozy. Ruchoma
rzêska sk³ada siê z aksonemy (w³ókienka
osiowego rzêski) z³o¿onej z 9 dubletów mikrotubulowych otaczaj¹cych dwie centralne
mikrotubule singletowe (postaæ 9+2). W
odró¿nieniu od rzêski ruchomej rzêska nieruchoma zawiera tylko 9 dubletów obwodowych, natomiast nie zawiera singletów centralnych (postaæ 9+0). Aksonema typu 9+2
posiada ramiona dyneinowe ³¹cz¹ce dublety mikrotubulowe i jest ruchoma, podczas
gdy aksonemy typu 9+0 nie posiadaj¹ ramion dyneinowych i s¹ nieruchome. Strefa
przejciowa zlokalizowana w miejscu ³¹czenia siê cia³ka podstawnego z aksonem¹
spe³nia rolê filtra dla cz¹steczek dop³ywaj¹cych do rzêski (transport anterogradowy) a
stanowi¹cych cegie³ki strukturalne i czynnociowe rzêski. Cz¹steczki te docieraj¹ do
rzêski transportem ródwitkowym - intraflagellar transport - IFT wzd³u¿ mikrotubuli aksonemy, napêdzanym przez heterotrimer kinezynê 2, z³o¿on¹ z podjednostek motorycznych Kif3a i Kif3b oraz jednej jednostki
niemotorycznej. Mutacje Kif3a mog¹ byæ
przyczyn¹ powstawania torbieli. Transport
retrogradowy (od szczytu rzêski do cia³ka
podstawnego) odbywa siê za porednictwem cytoplazmatycznego bia³ka motorycznego zwanego dynein¹ [7].
W nerkach rzêski znajduj¹ siê na biegunie apikalnym komórek cewkowych, gdzie
spe³niaj¹ rolê mechanosensorów dla przep³ywaj¹cego moczu. Defleksja (odginanie)
rzêski przez przep³ywaj¹cy mocz uruchamia
szlaki sygnalizacyjne spowodowane redystrybucj¹ i wzrostem stê¿enia wapnia ródkomórkowego [11].
Istnieje wiele przes³anek sugeruj¹cych,
¿e torbielowatoæ nerek (PKD) jest cyliopati¹. Do nich nale¿¹ m.in. nastêpuj¹ce [wg 11].
- Policystyna 1 i 2 oraz fibrocystyna jak
równie¿ bia³ka zmutowane wystêpuj¹ce w
innych chorobach torbielowatych nerek (np.
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w nefronoftizie lub zespole Bardet-Biedle)
wystêpuj¹ w rzêskach pierwszorzêdowych
i w cia³ku podstawnym rzêski.
- Komórki z mutacj¹ typu Pkd1 nie reaguj¹ wzrostem stê¿enia Ca2+ ródkomórkowego normalnie indukowanym odginaniem rzêsek przez przep³ywaj¹cy p³yn cewkowy.
- Inaktywacja genów odpowiedzialnych
za cyliogenezê (Kif3a, Ift88) jest przyczyn¹
utraty rzêsek i rozwoju PKD.
Oprócz zaburzeñ redystrybucji Ca2+ w
komórkach z mutacj¹ policystyn wystêpuj¹
zaburzenia szlaku sygnalizacyjnego Wntkateninozale¿nego i niezale¿nego, czuwaj¹cego m.in. nad polaryzacj¹ komórek wycielaj¹cych torbiele (PCP - planar cell polarity) oraz zaburzenia cyklu komórkowego.
Policystyny uczestnicz¹ równie¿ w regulacji szlaków sygnalizacyjnych, w których
uczestnicz¹ cAMP, bia³ka G, JNK, MAPK/
ERK, JAK-STAT oraz mTOR. W obrêbie rzêski wystêpuj¹ bia³ka transportu ródrzêskowego (Ift88/polaris) odgrywaj¹ce istotn¹ rolê
w progresji cyklu komórkowego z fazy S do
G2/M [11,15]. Ponadto w obrêbie b³ony plazmatycznej rzêski stwierdzono obecnoæ
kluczowych bia³ek sygnalizacyjnych, takich
jak TRPV4 (transient receptor potential vanilloid 4), policystyna 1 i 2, receptory dla
somatostatyny, serotonina, angiopoetyna
oraz receptor dla czynnika wzrostowego
pochodzenia p³ytkowego [cyt. wg 17]. Powy¿sze fakty dowodz¹ ogromnej z³o¿onoci struktury pierwotnej rzêski oraz wielokierunkowej czynnoci tego dotychczas niedocenianego organellum subkomórkowego,
bêd¹cego czujnikiem i rejestratorem nie tylko zmian w zachodz¹cym doko³a niego rodowisku, ale równie¿ kluczowym ogniwem
w patogenezie chorób charakteryzuj¹cych
siê zmienionym uruchamianiem szlaków
sygnalizacyjnych wyra¿aj¹cych siê zwiêkszon¹ proliferacj¹ i upoledzon¹ apoptoz¹
nab³onka cewkowego, nieuporz¹dkowan¹
proliferacj¹ nab³onka cewkowego, zaburzeniem jego polaryzacji, zaburzeniem redystrybucji wapnia ródkomórkowego, zwiêkszon¹ syntez¹ cAMP, aktywacj¹ szlaku sygnalizacyjnego mTOR (mammalian target of
rapamycin) i innymi aberacjami biochemicznymi [15].
W dalszej czêci tego opracowania
omówione zostan¹ tylko te ogniwa ³añcucha patogenetycznego cystogenezy, które
maj¹ lub mog¹ mieæ potencjalne implikacje
lecznicze.
Zaburzenia polaryzacji komórek
wycielaj¹cych (planar cell polarity)
jako wa¿ne ogniwo rozwoju
torbielowatoci nerek [11,15]
Rzêski odgrywaj¹ istotn¹ rolê w polaryzacji komórek wycielaj¹cych (planar cell
polarity  PCP). W procesie tym uczestnicz¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem glikoproteiny kaskady sygnalizacyjnej Wnt [3,4].
Glikoproteiny Wnt odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê
w procesach wzrostu i rozwoju komórek i
narz¹dów. Bia³ka Wnt po po³¹czeniu siê
swoistymi receptorami (np. receptorami frizzled) na powierzchni komórek inicjuj¹ przynajmniej dwa szlaki sygnalizacyjne  klasyczny (kanoniczny), zale¿ny od beta-kateniny oraz drugi, nieklasyczny (niekanoniczny), niezale¿ny od beta-kateniny. Ten ostat-

ni jest niezbêdny dla procesu polaryzacji
komórek wycielaj¹cych. Utrata rzêsek lub
ich uszkodzenie jest przyczyn¹ utraty nieklasycznego szlaku sygnalizacyjnego Wnt i
nasilenia szlaku klasycznego (beta-katenino-zale¿nego stymuluj¹cego cystogenezê)
[4,11]. O ile aktywacja klasycznego szlaku
sygnalizacyjnego jest absolutnie niezbêdna
w procesie dojrzewania cewek nerkowych
(warunkuje prawid³owy kierunek proliferacji
komórek cewkowych wzd³u¿ osi nefronu
wiêc zapobiega randomizowanej proliferacji komórek), to po okresie dojrzewania komórek zachodzi konwersja szlaku kanonicznego na niekanoniczny pod wp³ywem inwersyny, która hamuje szlak sygnalizacyjny
kanoniczny, natomiast pobudza szlak niekanoniczny. U chorych z torbielowatoci¹
nerek zaburzona sygnalizacja Wnt szlakiem
niekanonicznym jest przyczyn¹ nieprawid³owej randomizowanej proliferacji komórek
cewkowych i zaburzeñ ich polaryzacji, co
prowadzi do poszerzenia wiat³a cewek i
rozwoju torbieli. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e uszkodzenie komórek cewkowych jest
przyczyn¹ ekspresji wielu bia³ek wystêpuj¹cych w torbielowatoci nerek, co mo¿e t³umaczyæ patomechanizm torbielowatoci
nabytej [3,11]. Reasumuj¹c, aktywacja kanonicznego szlaku sygnalizacyjnego Wnt
beta-kateninozale¿nego i hamowanie niekanonicznego szlaku Wnt (beta-kateninoniezale¿nego) prowadzi do aktywacji kinazy cjun-N-koñcowej, JNK i przejciowych zmian
stê¿enia Ca2+ w cytozolu, staj¹c siê przyczyn¹ utraty polaryzacji komórek wycielaj¹cych i transformacji cewek nerkowych w
torbiele [15]. W torbielowatoci stwierdza siê
zwiêkszon¹ ekspresjê cz¹stek sFRP4 (secreted Frizzled-related protein 4) wykazuj¹cych hamuj¹cy wp³yw na szlaki sygnalizacyjne Wnt, przez co sprzyja cystogenezie [3].
Rola wzrostu proliferacji komórek
cewkowych w tworzeniu siê torbieli
[11,15]
Wykazano, ¿e inaktywacja genów koduj¹cych rzêski takich jak KifK3a i PKD1 jest
przyczyn¹ szybkiego wzrostu torbieli nerkowych. Rozwój torbieli by³ szczególnie szybki jeli inaktywacja ww. genów mia³ miejsce
we wczesnym okresie postnatalnym, natomiast znacznie wolniejszy u zwierz¹t doros³ych [11]. Wyniki tych badañ sugeruj¹, ¿e
tworzenie siê torbieli jest zwi¹zane ze stanami wzmo¿onej proliferacji komórek cewkowych (wystêpuj¹cych u noworodków lub
te¿ u zwierz¹t, u których stwierdza siê
wzmo¿on¹ reparacjê ubytków komórek cewkowych spowodowanych zadzia³aniem
ostrej nefrotoksyny. Ta wzmo¿ona proliferacja komórek cewkowych skutkuje wyst¹pieniem aberracji w polaryzacji komórek wycielaj¹cych i sprzyja cystogenezie [11]. Z
wyników badañ dowiadczalnych jednoznacznie wynika, ¿e cystogeneza spowodowana defektem morfologicznym lub czynnociowym rzêsek zwi¹zana jest ze wzmo¿on¹ proliferacj¹ komórek cewkowych, sprzyjaj¹c¹ wyst¹pieniu nieuporz¹dkowanej ich
polaryzacji, co w konsekwencji sprzyja powstawaniu torbieli. Badania te równie¿ sugeruj¹, ¿e nieadekwatne procesy reparacyjne uszkodzonych przez ostre nefrotoksyny
cewek sprzyjaj¹ rozwojowi cystogenezy
[11,15].
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W warunkach fizjologicznych policystyna 1 i 2 hamuje syntezê bia³ek ró¿nymi szlakami. I tak policystyna 1, reaguj¹c z tuberyn¹ (TSC2) hamuje wraz z TSC1 Rheb, który jest aktywatorem szlaku mTOR. Takiego
dzia³ania nie wykazuje zmutowana policystyna 1 staj¹c siê przyczyn¹ aktywacji szlaku mTOR (stymuluj¹c wzrost komórek)
[11,15].
Wykazano, ¿e w torbielowatoci nerek
stwierdza siê zwiêkszon¹ proliferacjê komórek cewkowych, której towarzyszy równie¿
nasilona apoptoza tych komórek. Zmutowana policystyna 1 upoledza procesy apoptozy komórek cewkowych, przez co dochodzi do zaburzenia równowagi pomiêdzy ich
proliferacj¹ (nieukierunkowan¹, randomizowan¹) i apoptoz¹ na korzyæ tej pierwszej.

b³onkowym czynnikiem wzrostu (EGF),
insulinopodobnym czynnikiem wzrostu oraz
aktywacj¹ szlaku sygnalizacyjnego mTOR
[11,15]. Wzmo¿one stê¿enie cAMP w p³ynie torbieli mo¿e byæ równie¿ spowodowane wzrostem aktywacji receptora V2 wazopresyny przez zwiêkszone stê¿enie AVP u
chorych na ADPKD. Dodaæ nale¿y, ¿e w
nab³onku wycielaj¹cym torbiele stwierdza
siê zwiêkszon¹ liczbê receptorów dla AVP.
Po³¹czenie tych receptorów z ligandami aktywuje cyklazê adenylanow¹ katalizuj¹c¹
przekszta³cenie ATP w cAMP. Nie jest wykluczone, ¿e zwiêkszone stê¿enie cAMP w
p³ynie torbielowym spowodowane jest lipidem podobnym do forskoliny, wydzielanym
przez komórki cewkowe a bêd¹cym agonist¹ cyklazy adenylanowej [15].

Rola dysregulacji stê¿enia Ca2+
w komórkach cewkowych oraz
szlaków sygnalizacyjnych cAMP
zale¿nych w patogenezie
torbielowatoci nerek [2,11,15]
Badania ostatnich lat dowiod³y, ¿e niezmienione rzêski maj¹ istotny wp³yw na
zmiany ródkomórkowego stê¿enia Ca2+ i
szlaki sygnalizacyjne powi¹zane z cAMP.
Upoledzona funkcja rzêsek w tym zakresie mo¿e byæ przyczyn¹ rozwoju torbielowatoci nerek. Kompleksy policystyny 1 i 2
komórek cewkowych s¹ mechano- i chemosensorami przekszta³caj¹cymi bodce mechaniczne (przep³ywaj¹cy w cewkach mocz)
lub chemiczne w bodce stymuluj¹ce nap³yw
do cytoplazmy Ca2+ poprzez kana³y policystynowe 2. Te ostatnie z kolei uwalniaj¹ Ca2+
z depozytów ródkomórkowych (przez stymulowanie ródkomórkowych umiejscowionych w siateczce endoplazmatycznej receptorów ryadynowych, policystyny 2 i inozytolo-trifosforanowych  te ostatnie s¹ wynikiem
pobudzenia fosfolipazy C-g (PZCg) przez
ró¿ne hormony na poziomie b³ony plazmatycznej). Ponadto nap³yw Ca2+ do komórek
cewkowych zale¿ny jest od aktywnoci kana³ów wapniowych bramkowanych napiêciem (CaV), obecnoci policystyny 1 i 2, receptorów typu TRP (transient receptor potential  TRP) oraz kana³ów Orai i Sim (store operated Ca2+ channels). Wymienione kana³y zlokalizowane s¹ na boczno-podstawnym biegunie komórek cewkowych. U chorych z ADPKD komórki wycielaj¹ce torbiele wykazuj¹ zmniejszone ródkomórkowe
zapasy wapnia w siateczce endoplazmatycznej, upoledzon¹ zdolnoæ gromadzenia Ca2+ w tej strukturze subkomórkowej
oraz zmniejszone stê¿enie Ca w cytoplazmie [2,11,15].
Ww. aberracjom ródkomórkowej regulacji stê¿enia Ca2+ towarzyszy wzrost cAMP
w p³ynie torbielowatym. W obecnoci ródkomórkowego niedoboru Ca2+ cAMP wykazuje pobudzaj¹cy (a nie hamuj¹cy) wp³yw
na proliferacjê komórek nab³onkowych. W
warunkach fizjologicznych cAMP hamuje
szlak sygnalizacyjny MAPK i proliferacjê
komórek [15]. Ponadto cAMP nasila sekrecjê jonów Cl- i wody do wiat³a torbieli,
zwiêkszaj¹c ich wielkoæ (zjawisko to jest
spowodowane stymulacj¹ receptora CFTR
 cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) umiejscowionego na apikalnym
biegunie komórek. Ponadto proliferacja komórek nab³onkowych jest pobudzana na-

Sekrecja jonów chlorkowych i p³ynu
do wiat³a torbieli [2,11,15]
W spolaryzowanej komórce cewkowej
jony chlorkowe wchodz¹ do komórki na biegunie boczno-podstawnym za porednictwem b³onowego kotransportera Na+,K+2Cl-,
za opuszczaj¹ komórkê na biegunie apikalnym za porednictwem regulatora CFTR
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) pobudzanego przez kinazê bia³ek A (PKA). Sekrecja Cl- przez CFTR jest
stymulowana przez cAMP powstaj¹cego w
wyniku dzia³ania receptora AVP z ligandem
na cyklazê adenylanow¹. Ta ostatnia reakcja jest hamowana interakcj¹ receptora somatostatynowego (SSTR2) ze swoim ligandem. Proces sekrecji Cl- przez CFTR wymaga recyrkulacji K+ i Na+ na biegunie podstawno-bocznym poredniczonym kana³em
potasowym zale¿nym od Ca 2+ (KCa3.1)
wzglêdnie Na+, K+-ATPazy. Wzrost stê¿enia
Ca2+ w cytozolu niezbêdny dla aktywacji
KCa3.1 mo¿e pochodziæ z zapasów Ca w
siateczce endoplazmatycznej przez stymulacjê receptorów ryadynowych (RyR), inozytolotrifosforanowych (IP3) oraz policystynowych 2 (PC2). Jony Ca mog¹ równie¿
pochodziæ z p³ynu pozakomórkowego za
porednictwem receptora TRP (transient
receptor potential), receptorów policystynowych i innych b³onowych kana³ów wapniowych. Przez hamowanie KCa3.1 inhibitorem
senicapoc lub TRAM, blokowanie CFTR,
blokowanie receptorów AVP (waptananu)
lub pobudzenie receptorów somatostatynowych somatostatyn¹ mo¿na zmniejszyæ sekrecjê Cl- do wiat³a torbieli [2].
Przedstawiony wy¿ej mechanizm sekrecji jonów Cl stanowi dobr¹ podstawê dla zrozumienia stosowania racjonalnego leczenia
torbielowatoci nerek.
Aspekty lecznicze torbielowatoci
nerek
Chocia¿ dotychczas nie dysponujemy
swoistymi lekami lecz¹cymi torbielowatoæ
nerek to w trakcie oceny przedklinicznej i
klinicznej znajduje siê wiele leków oddzia³ywuj¹cych na kluczowe ogniwa cystogenezy
tj. na nieprawid³owe szlaki sygnalizacyjne w
obrêbie komórek cewkowych bêd¹c przyczyn¹ dysregulacji procesów proliferacyjnych, dediferencjacji i apoptozy komórek
oraz wydzielania p³ynów do wiat³a torbieli.
Wród nich omówione zostan¹ tylko niektóre z nich aktualnie znajduj¹ce siê w badaniach klinicznych lub przedklinicznych. W

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 1

tym miejscu nale¿y jedynie wspomnieæ, ¿e
inhibitory uk³adu reninowo-angiotensynowoaldosteronowego stosowane w monoterapii lub terapii wielosk³adnikowej maj¹ tylko
niewielki wp³yw na progresjê zaniku mi¹¿szu nerkowego prowadz¹cego do schy³kowej niewydolnoci nerek u chorych z torbielowatoci¹ nerek [6,11,14,15].
Antagonici receptora wazopresyny
 waptany
Jak to wykazano w czêci patofizjologicznej zwiêkszona synteza cAMP stanowi
istotne ogniwo w cystogenezie. Tote¿ logiczne wydawa³y siê próby stosowania blokerów syntezy cAMP. Jak wiadomo AVP ³¹cz¹c siê z receptorem V2, zlokalizowanym
g³ównie w b³onie komórkowej dystalnego
kanalika nefronu (wiêkszoæ torbieli jest
pochodzenia dystalnego), stymuluje cyklazê adenylanow¹ i generacjê cAMP. Ta ostatnia z kolei nie tylko pobudza cystogenezê
(nasila proliferacjê nab³onka wycielaj¹cego torbiele w przypadku niedoboru Ca) ale
równie¿ zwiêksza wydzielanie do wiat³a
torbieli Cl- i wody szlakiem CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). W procesie tym poredniczy kinaza
bia³ek A (PKA). Zarówno w badaniach dowiadczalnych (18) jak i klinicznych [6,11,15]
jednoznacznie udowodniono, ¿e blokada
receptora V2 przez waptany w istotnym
stopniu zwalnia wzrost torbieli oceniony wiarygodnymi metodami pomiarowymi. Aktualnie trwaj¹ badania kliniczne trzeciej fazy
maj¹ce oceniæ skutecznoæ leczenia torbielowatoci tolwaptanem. Dodaæ nale¿y, ¿e
tolwaptan nie ma wp³ywu na wielkoæ torbieli w w¹trobie, te ostatnie bowiem nie posiadaj¹ receptorów V2 [11,15].
Oktreotyd  ligand receptora
somatostatynowego (SST2)
Oktreotyd jest analogiem somatostatyny ³¹cz¹cym siê z jej receptorem SST2. W
wyniku tej reakcji dochodzi do zmniejszenia
generacji cAMP. Ten fakt wyjania dlaczego oktreotyd hamuje wzrost torbieli nie tylko w nerkach, ale i w w¹trobie, zarówno w
modelach dowiadczalnych torbielowatoci
jak i u ludzi [11,15]. Aktualnie trwaj¹ badania nad wp³ywem oktreotydu i lanreotydu na
wzrost torbieli nerkowych u ludzi.
Rapamycyna i ewerolimus
Jak to wykazano w czêci patofizjologicznej niniejszego artyku³u, u chorych z
torbielowatoci¹ nerek stwierdza siê wzmo¿one nasilenie szlaku sygnalizacyjnego
mTOR (mammalian target of rapamycin)
stanowi¹cego istotne ogniwo w cystogenezie. W warunkach fizjologicznych niezmieniona policystyna 2 reaguj¹c z tuberyn¹
(TSC2) hamuje czynnik Rheb bêd¹cy stymulatorem szlaku mTOR. Zmutowana policystyna nie wykazuje podobnego dzia³ania
na Rheb, przez co jest przyczyn¹ aktywacji
szlaku mTOR wykazuj¹cego dzia³anie cystogenne. Tote¿ uzasadnione by³y badania
nad wp³ywem rapamycyny (bêd¹cej inhibitorem mTOR) na cystogenezê. Wyniki badañ dowiadczalnych i przeprowadzonych
u ludzi wydaj¹ siê potwierdzaæ korzystny
wp³yw zarówno rapamycyny jak i ewerolimusu na przebieg torbielowatoci nerek
[6,12,18].
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Roskowityna
Roskowityna jest inhibitorem cyklinozale¿nej kinazy bia³ek. Lek ten, zapobiegaj¹c
fosforylacji bia³ka Rb (retinoblastoma) przez
co hamuje cyklinozale¿ne kinazy i normalizuje poziomy kilku cyklin. Wykazano, ¿e lek
ten zwalnia wzrost torbieli w modelach dowiadczalnych i u chorych z torbielowatoci¹ nerek [9,11]. Dzia³aniem niepo¿¹danym
tego leku jest hiponatremia i hipokaliemia,
co mo¿e stanowiæ istotne ograniczenie szerokiego stosowania tego leku u chorych z
torbielowatoci¹ nerek.
Inhibitory kana³u chlorkowego
(CFTR)
CFTR jest kana³em chlorkowym, regulowanym cAMP. Wiêkszoæ Cl- dostaje siê
do torbieli tym szlakiem. Przez zmniejszenie generacji cAMP (patrz wy¿ej) lub blokadê tego kana³u drobnocz¹steczkow¹ moleku³¹ stwierdzono wyrane zmniejszenie
wzrostu torbieli w modelach dowiadczalnych [16].
Triptolide jest zwi¹zkiem izolowanym z
zió³ okrelanych jako Thunder God Vine (zio³o stosowane w chiñskiej mdycynie ludowej).
Zwi¹zek ten wi¹¿e siê z policystyn¹ 2 indukuj¹c uwalnianie Ca2+ z ródkomórkowych
depozytów. Z kolei wzrost stê¿enia ródkomórkowego Ca2+ hamuj¹c aktywnoæ cyklazy adenylanowej, zmniejsza generacjê
cAMP przez co dochodzi do zahamowania
cystogenezy. Taki efekt wykazano w dowiadczalnych modelach torbielowatoci
nerek [10].
TRAM-34 (analog dez-imidazolyloklotrimazolu), senicapoc (pochodna dezimidazolylotritylowa, ICA-17043)
Ww. zwi¹zki s¹ wynikiem badañ ostatnich lat. S¹ one inhibitorami kana³u potasowego KCa3.1 zale¿nego od wapnia i umiejscowionego na podstawno-bocznym biegunie komórek cewkowych. Wykazano, ¿e
przewlek³a ekspozycja komórek cewkowych
na TRAM-34 w stê¿eniu nie hamuj¹cym proliferacji komórek indukowan¹ cAMP hamuje cystogenezê w sposób podobny, jak to
czyni endogenny inhibitor KCa3.1, okrelany jako bia³ko 2 powi¹zane z miotubularyn¹
[1]. Wykazano, ¿e TRAM-34 jest równie skuteczny w wielu schorzeniach przebiegaj¹cych z dysregulacj¹ potencja³u b³onowego i
objêtoci komórek (cyt. wg 2) prowadz¹c¹
do zaburzeñ szlaków sygnalizacyjnych, ruchliwoci komórek i transskrypcji genów.
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Inne inhibitory cystogenezy
Wród nich wymieniæ nale¿y pioglitazon
(wykazuje wp³yw na szlak sygnalizacyjny
Wnt-b-kateninowy), inhibitory MAPK/ERK1/
2, inhibitory aktywnoci Src (hamuj¹ aktywnoæ ErbB1 i ErbB2 i co za tym idzie szlak
sygnalizacyjny mTOR), inhibitor TNF-a (etanercept), metforminê (jest inhibitorem kinazy bia³ek aktywowanej przez AMP) prowadz¹c do zahamowania kana³u CFTR i szlaku sygnalizacyjnego mTOR [cyt. wg 11,15].
Równie¿ glikozydy nasercowe (digoksyna,
oubaina) oraz diuretyki pêtlowe wykazuj¹
antycystogenne dzia³anie, dzia³aj¹c odpowiednio na Na + ,K + -ATPazê wzglêdnie
Na+,K+,2Cl-  kontransportery zlokalizowane na podstawno-bocznym biegunie komórek cewek nerkowych. Te ostatnie leki obarczone s¹ jednak licznymi objawami ubocznego dzia³ania [2,15].
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ
co nastêpuje:
- Torbielowatoæ nerek typu ADPKD jak
i ARPKD jest cyliopati¹.
- Upoledzona struktura i funkcja rzêsek pierwszorzêdowych (spowodowane
mutacj¹ policystyny 1 lub 2 wzglêdnie fibrocystyny) jest przyczyn¹ nieprawid³owej czynnoci wielu szlaków sygnalizacyjnych prowadz¹cych do zaburzonej równowagi pomiêdzy procesami proliferacji i apoptozy
komórek cewkowych, dysregulacji stê¿enia
wapnia ródkomórkowego, wzmo¿onej syntezy cAMP, zaburzeñ polaryzacji komórek
wycielaj¹cych, zwiêkszonej aktywnoci
szlaku mTOR i aktywnoci kana³u chlorkowego CFTR.
- Przez wprowadzenie do terapii torbielowatoci inhibitorów CFTR i kana³u potasowego KCa3.1, somatostatyny, antagonistów receptora V2 (waptanów) oraz inhibitorów szlaku mTOR (rapamycyna) pojawi³a
siê nadzieja skutecznego zwalczania cystogenezy. Leczenie takie wydaje siê byæ skuteczne szczególnie we wczesnym stadium
choroby (oznaczaj¹c proteon moczu swoisty dla ADPKD), kiedy nie dosz³o jeszcze
do du¿ego zniszczenia mi¹¿szu nerkowego [8].
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