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Czy badania genetyczne w steroidoopornym
zespole nerczycowym s¹ potrzebne?

Iwona OGAREK1
Dorota DRO¯D¯2

Zespó³ nerczycowy (ZN) jest zespo³em objawów klinicznych i biochemicznych spowodowanych bia³komoczem przekraczaj¹cym zdolnoci kompensacyjne ustroju. W ostatnich latach opisano wiele anomalii genowych odpowiedzialnych za wyst¹pienie objawów zespo³u nerczycowego niereaguj¹cego na
standardow¹ steroidoterapiê. Wiêkszoæ mutacji genowych objawiaj¹cych siê
zespo³em nerczycowym dotyczy nieprawid³owoci elementów strukturalnych
b³ony szczelinowatej i cytoszkieletu podocyta. Badania ostatnich lat wykaza³y,
¿e mutacje 4 genów - NPHS1, NPHS2, WT1 i LAMB2 - wyjaniaj¹ wiêcej ni¿ 90 %
wszystkich przypadków izolowanego wrodzonego zespo³u nerczycowego oraz
2/3 przypadków izolowanego niemowlêcego zespo³u nerczycowego w populacji dzieci europejskich. Badania te zmieniaj¹ nasze wyobra¿enia o barierze filtracyjnej k³êbuszka nerkowego powoduj¹c, ¿e postrzegamy j¹ nie jako strukturê statyczn¹ ale dynamiczn¹. Wyjaniono, ¿e nefryna, neph1, aktynina, CD2AP i
podocyna nie s¹ statycznymi bia³kami strukturalnymi podocytów i b³ony szczelinowatej, lecz zachodz¹ miêdzy nimi liczne oddzia³ywania, a niezak³ócony przekaz sygna³ów warunkuje utrzymanie szczelnoci pok³adu filtracyjnego. Badania genetyczne w nefrologii dzieciêcej powinny staæ siê zatem standardowym
postêpowaniem w diagnostyce opornoci zespo³u nerczycowgo na leczenie i/
lub w przypadku pojawienia siê objawów choroby poni¿ej 1 roku ¿ycia w poszukiwaniu defektów mikrostruktury k³êbuszka nerkowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 197-201)
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Nephrotic syndrome is a set of clinical and biochemical symptoms caused
by proteinuria exceeding compensation capacity of the body. Within recent years
many gene mutations responsible for symptoms of nephrotic syndrome
irresponsive to standard steroid therapy have been described. The majority of
gene mutations manifesting themselves in neprotic syndrome are related to
incorrect structural elements of split diaphragm and podocyte cytoskeleton.
Recent research has proved that mutation of 4 genes - NPHS1, NPHS2, WT1and
LAMB2 - explains more than 90% of all cases of isolated acquired nephrotic
syndrome and 2/3 of cases of isolated infant nephrotic syndrome in the population of European children. The research changes our views on glomerular filtration barrier and make us perceive it as a dynamic structure not a static one. It is
shown that nephrin, neph1, actinin, CD2AP and podocin are not static structural proteins of podocytes or of split diaphragm, but there are numerous interactions between them and an undisturbed transmission of signals is the condition of maintaining tightness of filtration barrier. Thus, genetic tests in pediatric
nephrology should become a standard procedure in diagnostics of nephritic
syndrome resistance to treatment and/or in case of illness symptoms occurring
in children under 1 year old also in searching for defects of glomerular microstructure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 197-201)
Zespó³ nerczycowy (ZN) jest zespo³em
objawów klinicznych i biochemicznych spowodowanych bia³komoczem przekraczaj¹cym zdolnoci kompensacyjne ustroju.
Jest zespo³em heterogennym, u pod³o¿a
którego le¿¹ zarówno czynniki genetyczne
jak i niegenetyczne.
W ostatnich latach opisano wiele anomalii genowych odpowiedzialnych za wyst¹pienie objawów zespo³u nerczycowego niereaguj¹cego na standardow¹ steroidotera-

piê. Geny te koduj¹ bia³ka bior¹ce udzia³ w
rozwoju oraz sk³adaj¹ce siê na podstawow¹ strukturê k³êbuszkowych komórek nab³onkowych - podocytów ³¹cznie z ich wypustkami i b³on¹ szczelinowat¹.
Uwarunkowane genetycznie zespo³y
nerczycowe histopatologicznie mog¹ prezentowaæ zmiany o charakterze zmian minimalnych, proliferacji mezangialnej, ogniskowego segmentalnego szkliwienia lub rozlanego stwardnienia mezangium i mieæ
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chrakter dziedziczenia autosomalnego recesywnego, autosomalnego dominuj¹cego
czy obu tych postaci. Mog¹ ujawniaæ siê
bezporednio po urodzeniu lub w pierwszych 3 miesi¹cach ¿ycia jako wrodzony
zespó³ nerczycowy. Objawy ujawniaj¹ce siê
miêdzy 3 a 12 miesi¹cem ¿ycia klasyfikuje
siê jako postaæ niemowlêc¹ zespo³u nerczycowego i w tych przypadkach najczêciej
przyczyn¹ jest defekt monogenowy (2/3
pacjentów ze steroidoopornym zespo³em
nerczycowym z manifestacj¹ w pierwszym
roku ¿ycia ma mutacjê genow¹) [13]. U dzieci starszych i doros³ych patogeneza jest
najczêciej wieloczynnikowa (infekcyjna czy
immunologiczna), ale nie mo¿na wykluczyæ
równie¿ defektu genetycznego z pónym
pocz¹tkiem. Genetycznie uwarunkowane
formy zespo³u nerczycowego mog¹ wystêpowaæ samodzielnie lub w po³¹czeniu z
manifestacj¹ pozanerkow¹ w postaci zespo³u objawów przedstawionych w tabeli 1 [39].
Na barierê filtracyjn¹ odpowiedzialn¹ za
zatrzymywanie bia³ek sk³adaj¹ siê komórki
ródb³onka naczynowego, b³ona okienkowa,
b³ona podstawna k³êbuszka nerkowego oraz
podocyty wraz ze swoimi wypustkami i b³on¹ szczelinowat¹. Podocyty s¹ najwiêkszymi strukturami komórkowymi w k³êbuszku
nerkowym. Wyrostki stopowate przylegaj¹cych do siebie podocytów s¹ odleg³e od siebie o 25-60 nm i s¹ po³¹czone b³onk¹ szpar
filtracyjnych.
Uszkodzenie ka¿dego sk³adnika bariery filtracyjnej mo¿e powodowaæ bia³komocz
 od najczêciej niewielkiego w przypadku
uszkodzenia b³ony podstawnej do zwykle
masywnego bia³komoczu w uszkodzeniu
b³ony szczelinowatej. B³ony szczelinowate
s¹ najwa¿niejszym elementem w funkcjonowaniu bariery filtracyjnej k³êbuszka. S¹ one
zakotwiczone w podstawno-bocznym regionie wyrostków stopowatych podocytów i ³¹cz¹ je ze sob¹ [19]. Zbudowane s¹ z wielu
bia³ek, które tworz¹ funkcjonalny kompleks.
Budowê podocyta oraz b³on szczelinowatych z zaznaczeniem najczêciej opisywanych struktur przedstawia rycina 1.
Wiêkszoæ mutacji genowych objawiaj¹cych siê zespo³em nerczycowym dotyczy
nieprawid³owoci elementów strukturalnych
b³ony szczelinowatej i cytoszkieletu podocyta (NPHS1, NPHS2, CD2AP, TRPC6,
ACTN4), inne warunkuj¹ defekt b³ony podstawnej k³êbuszka (LAMB2, ITBG4), mitochondriów (COQ2), lizosomów (SCARB2),
jeszcze inne dzia³aj¹ jako czynniki transkrypcyjne niezbêdne dla prawid³owego rozwoju
czy funkcji podocyta (WT1, LMX1B).
Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e mutacje 4 genów - NPHS1, NPHS2, WT1 i
LAMB2 - wyjaniaj¹ wiêcej ni¿ 90 % wszystkich przypadków izolowanego wrodzonego
zespo³u nerczycowego oraz 2/3 przypadków
izolowanego niemowlêcego zespo³u nerczycowego w populacji dzieci europejskich [13].
Retrospektywne badania orodka brukselskiego wykaza³y w grupie 26 pacjentów z
wrodzonym lub steroidoopornym zespo³em
nerczycowym u 20% mutacje NPHS1, u
20% mutacje NPHS2, u kolejnych 20% mutacje WT1 oraz u 15 % mutacje PLCE1 [16].
Mutacje genów koduj¹cych nefrynê i
podocynê, g³ównych bia³ek buduj¹cych i
wzmacniaj¹cych b³ony szczelinowate, by³y
opisane jako pierwsze przyczyny wrodzo-
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nego zespo³u nerczycowego.
Nefryna jest bia³kiem przezb³onowym o
ciê¿arze 135 kDa, nale¿¹cym do nadrodziny immunoglobulin. Jest to bia³ko adhezyjne, swoiste dla podocytów, a jego podstawow¹ funkcj¹ jest formowanie szkieletu b³on
szczelinowatych. Mutacjê genu nefryny
stwierdzono we wrodzonym zespole nerczycowym typu fiñskiego dziedziczonym autosomalnie recesywnie [29], który charakteryzuje siê du¿ym bia³komoczem, wystêpuj¹cym ju¿ wewn¹trzmacicznie. Badanie histologiczne uwidocznia niedojrza³e k³êbuszki
ze zlewaniem siê wyrostków stopowatych
podocytów, brak uformowanych b³on szczelinowatych oraz rzekomo torbielowate poszerzenie cewek proksymalnych [6]. Badania na ludzkich nerkach p³odowych wykaza³y, ¿e przy braku nefryny nie dochodzi do
dojrzewania b³on szczelinowatych [17]. Nefryna ma fragment pozakomórkowy, przezb³onowy i wewn¹trzkomórkowy. Fragment
pozakomórkowy tworzy sieæ homofilowych
i heterofilowych po³¹czeñ tworz¹cych rusztowanie b³on szczelinowatych, natomiast
fragment wewn¹trzkomórkowy oddzia³uje z
takimi bia³kami jak CD2AP (CD2-associated protein), podocyna i kinazy uczestnicz¹c
w przekazywaniu sygna³ów z b³on szczelinowatych do wnêtrza podocytów [23]. Nefryna jest cile powi¹zana z bia³kami charakterystycznymi dla po³¹czeñ miêdzykomórkowych, takimi jak MAGI-2 (membraneassociated guanylate kinase inverted 2),
IQGAP1 (IQ motif-containing GTPase-activating protein1), CASK (calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase), alfaaktynina, alfa i beteIIspektryna. Wydaje siê,
¿e bia³ka te odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w regulacji przepuszczalnoci b³on szczelinowatych, zarówno w czasie rozwoju, jak i w dojrza³ym k³êbuszku [22].
Kolejnym bia³kiem b³on szczelinowatych
jest podocyna [5]. Podocyna jest integralnym bia³kiem b³onowym o ciê¿arze 42 kDa i
³¹czy siê z cytoplazmatyczn¹ czêci¹ nefryny oraz z dwoma innymi bia³kami: CD2AP
oraz bia³kiem podobnym do nefryny, Neph1.
Podocyna jest potrzebna do utrzymania stabilnoci tego kompleksu osadzonego w specjalnym obszarze b³ony komórkowej bogatym w lipidy [17]. Mutacje podocyny s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie genetycznie
uwarunkowanego zespo³u nerczycowego
(dziedziczenie autosomalne recesywne), jak
i zdarzaj¹cego siê sporadycznie [5]. Obraz
kliniczny w tych przypadkach wykazuje du¿e
zró¿nicowanie, od objawów zespo³u nerczycowego pojawiaj¹cego siê wczenie po
urodzeniu, podobnie jak w przypadku mutacji genu nefryny, do ujawnienia siê tych
objawów w drugiej dekadzie ¿ycia. Bertelli i
wsp. zaobserwowali pojawianie siê ogniskowej i segmentalnej sklerotyzacji k³êbuszków
po przeszczepie nerki u chorych z mutacj¹
genu podocyny. Wyniki te sugeruj¹ istnienie czynnika surowiczego bior¹cego udzia³
w patogenezie wrodzonego segmentalnego/
ogniskowego stwardnienia k³êbuszków nerkowych (focal-segmental glomerulosclerosis  FSGS) [4]. Mutacja NPHS2 jest jak
siê szacuje przyczyn¹ 45-55% rodzinnych
oraz 8-20% sporadycznych postaci ZN.
Ustalono, ¿e sporadyczne zachorowania na
FSGS rozwijaj¹ siê u homozygot z mutacj¹
genu dla podocyny lub u heterozygot z mno-

gimi mutacjami. Pocz¹tek ba³komoczu pojawia siê zwykle poni¿ej 14 roku ¿ycia.
CD2AP jest bia³kiem adaptorowym o ciê¿arze 80 kDa, które oddzia³uje z CD2, bia³kiem przezb³onowym limfocytów T i komórek NK. Sk³ada siê z piêciu czêci: fragmentu N-koñcowego, zawieraj¹cego miejsce
wi¹¿¹ce aktynê, regionu bogatego w prolinê oraz trzech fragmentów zawieraj¹cych
siarkê [37]. CD2AP wykazuje du¿¹ ekspresjê we wszystkich tkankach organizmu ludzkiego, w nerkach jest obecne w podocytach,
komórkach cewek proksymalnych i kanalików zbiorczych [12]. U myszy brak CD2AP
wywo³uje postêpuj¹c¹ sklerotyzacjê k³êbuszków, która przebiega z bia³komoczem i
zanikiem wyrostków stopowatych [34]. Wykazano, ¿e myszy pozbawione CD2AP z
indukowan¹ jedynie nerkow¹ ekspresj¹ tego
bia³ka, poza niep³odnoci¹, by³y fenotypowo prawid³owe, co sugeruje najwiêksze znaczenie CD2AP w prawid³owym funkcjonowaniu nerek [12].
Nefryna i podocyna nale¿¹ do bia³ek
sygna³owych, przekazuj¹cych informacje z
zewn¹trz komórki do jej wnêtrza. Prawdopodobnie w³aciwe oddzia³ywanie nefryny z
podocyn¹ i CD2AP ma zasadnicze znaczenie dla przep³ywu p³ynów, elektrolitów i bia³ek przez barierê filtracyjn¹ [33].
Neph1 jest bia³kiem, które wspó³dzia³a
z nefryn¹ w formowaniu szkieletu b³on
szczelinowych. Neph1 nale¿y do rodziny
trzech podobnych bia³ek (Neph1, -2, -3). Ma
piêæ pozakomórkowych fragmentów i fragment wewn¹trzkomórkowy, wi¹¿¹cy C-koñcowy odcinek podocyny. Zarówno nefryna,
jak i Neph1 s¹ substancjami sygna³owymi,
które mog¹ aktywowaæ wewn¹trzkomórkowe kinazy [17]. Badania wykaza³y obecnoæ
równie¿ Neph2 w obrêbie b³on szczelinowych oraz interakcje tego bia³ka z fragmentem pozakomórkowym nefryny [16]. Nie zaobserwowano natomiast oddzia³ywañ miêdzy Neph1 i Neph2. Ponadto zanotowano
obecnoæ Neph2 w moczu osób zdrowych,
co sugeruje, ¿e w prawid³owych warunkach
bia³ko to jest usuwane.
Kolejnym bia³kiem nale¿¹cym do kompleksu b³ony szczelinowatej jest alfa-aktynina 4, która wi¹¿e aktynê [18]. Odgrywa
ona wa¿n¹ rolê zarówno w rozlunianiu wi¹zañ krzy¿owych filamentów aktynowych,
powoduj¹cym zwiêkszon¹ kurczliwoæ, jak
i w formowaniu kompleksu mocuj¹cego koñce filamentów aktynowych do b³ony komórkowej podocyta. Poza tym, alfa-aktynina 4
wi¹¿e cytoplazmatyczn¹ czêæ beta-integryny, przez co przyczynia siê do przylegania
wyrostków stopowatych do b³ony podstawnej [35]. Mutacje alfa-aktyniny 4 s¹ odpowiedzialne za pojawienie siê bia³komoczu
w rzadkich przypadkach zespo³u nerczycowego dziedziczonego autosomalnie dominuj¹co [18]. Kos i wsp. wykazali, ¿e w u
myszy brak alfa-aktyniny 4 powoduje zanik
wyrostków stopowatych podocytów, ogniskowy u m³odych osobników i rozsiany u
starszych. Brak alfa-aktyniny 4 ma równie¿
bezporedni wp³yw na aktynê cytoszkieletu, powoduje zwiêkszenie p³ynnoci cytoszkieletu, zaburzenie ruchliwoci wyrostków
stopowatych oraz przylegania komórkowego prowadz¹ce do wytworzenia nieprawid³owych interakcji miêdzy podocytami i b³on¹
podstawn¹ [20]. Ostatnie badania podkre-
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Rycina 1
Schemat wybranych elementów strukturalnych b³ony filtracyjnej k³êbuszka nerkowego ze szczególnym
uwzglêdnieniem b³ony szczelinowatej. Schema of selected structural elements of gromerular filtration diaphragm with special attention payed to split diaphragm.

laj¹ znaczenie wzajemnych oddzia³ywañ
miêdzy nefryn¹, podocyn¹ i alfa-aktynin¹ w
prawid³owym funkcjonowaniu b³on szczelinowatych.
Wa¿nym elementem b³on szczelinowych
jest równie¿ kana³ jonowy  TRPC6 (transient receptor potential cation chanel, homolog of 6). TRCP6 nale¿y do rodziny TRPkationo-selektywnych kana³ów jonowych.
Podrodzina TRPC obejmuje grupê kana³ów
kationowych, które s¹ istotne dla wzrostu
wewn¹trzkomórkowego stê¿enia wapnia w
wyniku stymulacji receptorów bia³ka G i kinazy tyrozynowej. Kana³y te tworz¹ homo- i
heterotetramery, które mog¹ oddzia³ywaæ z
wieloma innymi bia³kami. Reiser i wsp. wykazali mutacje genu TRPC6 na chromosomie 11 w piêciu rodzinach z autosomalnym
dominuj¹cym FSGS przebiegaj¹cym z bia³komoczem i niewydolnoci¹ nerek [31]. Powy¿sze dane wskazuj¹ na istotn¹ rolê
TRPC6 w utrzymaniu prawid³owej struktury
i funkcji podocytów. Istniej¹ doniesienia
mówi¹ce, ¿e mutacje TRPC6 stanowi¹ 37% przypadków rodzinnego FSGS o pocz¹tku w okresie ¿ycia doros³ego [30, 40]. Mechanizm prowadz¹cy do uszkodzenia klêbuszka w przebiegu mutacji TRPC6 nie jest
do koñca jasny. Jedna z hipotez przyjmuje,
ze zwiêkszone wewn¹trzkomórkowe stê¿enie wapnia w podocytach mo¿e byæ przyczyn¹ podocytopenii poprzez zwiêkszenie
apoptozy i zmniejszenie proliferacji w okresie rozwoju k³êbuszków [24].
W odpowiedzi na wiele substancji wazoaktywnych podocyty reaguj¹ zmianami
cytoszkieletu i s¹ zdolne do wykonywania
ruchów swoimi wypustkami stopowatymi
przez co reguluj¹ wspó³czynnik ultrafiltracji.
Ruch wyrostków stopowatych jest regulowany dziêki obecnoci w cytoplazmie czterech
fosfataz tyrozynowych oraz kinaz. Ci¹g³a
defosforylacja i fosforylacja bia³ek podocytów, szczególnie paksyliny, tensyny,
p130CAS, oraz pp125FAK (focal adhesion
kinase) przez te enzymy zapewnia utrzymanie prawid³owej struktury wyrostków stopowatych i ich przyleganie do b³ony podstawnej [1].

Podocyty stabilizuj¹ tak¿e strukturê k³êbuszka przeciwstawiaj¹c siê si³om sprê¿ystoci b³ony podstawnej. Z badañ Kriza i
wsp. wynika, ¿e komórki mezangialne i podocyty wspó³dzia³aj¹ w utrzymywaniu prawid³owej struktury k³êbuszka, kompensuj¹c
ubytek funkcji wywo³any uszkodzeniem jednego z tych elementów. Uszkodzenie obwodowego odcinka w³oniczki prowadzi do
kompensacyjnego przyrostu liczby komórek
mezangialnych, celem utrzymania kontaktu
z b³on¹ podstawn¹. Obserwuje siê jednak
wzrost napiêcia elementów kurczliwych podocytów w celu utrzymania fizjologicznego
uk³adu cinieñ wewn¹trzk³êbuszkowych zapewniaj¹cych prawid³ow¹ funkcjê filtra k³êbuszkowego [21].
B7-1 (CD80) jest bia³kiem przezb³onowym obecnym na powierzchni limfocytów B
oraz innych komórek prezentuj¹cych antygen, które dzia³a jako kostymulator limfocytów T przez wi¹zanie siê do jego receptora
CD28 i CTLA-4 na limfocytach T. Bia³ko to
odgrywa g³ówn¹ rolê w odpowiedzi immunologicznej zale¿nej od limfocytów T. Przy³¹czenie siê B7-1 do receptora na powierzchni limfocytów T wywo³uje przemieszczenie siê kinaz bia³kowych i bia³ek wi¹¿¹cych aktynê do obszaru oddzia³ywania z
komórkami APC. Wytworzenie takich immunologicznych synaps powoduje reorganizacjê aktyny cytoszkieletu limfocytów T, aktywuje bia³kow¹ kinazê tyrozyny i kontroluje
aktywnoæ Ras- i Rho-family GTPases. Bia³ko CD80 odgrywa wa¿n¹ rolê w patogenezie wielu chorób zale¿nych od limfocytów T.
Bia³ko to jest niezwykle wa¿ne w indukowaniu licznych modeli eksperymentalnych k³êbuszkowych zapaleñ nerek (KZN), w³¹czaj¹c autoimmunologiczne KZN, nefropatiê
toczniow¹, odrzucenie przeszczepu nerki,
czy anty-GBM KZN [27].
B7-1 wykazuje ekspresjê równie¿ w podocytach w chwili zadzia³ania ró¿nych patogennych czynników, do których mo¿na
zaliczyæ bodce genetyczne (delecja nefryny lub alfa3 integryny), toksyczne (puromycyna i wolne rodniki tlenowe) oraz immunologiczne (lipopolisacharyd). Lipopolisacha-
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ryd jest najsilniejszym endogennym induktorem ekspresji B7-1 dzia³aj¹cym przez
TLR-4 receptor. Reiser i wsp. opisali, ¿e podocyty wykazuj¹ konstytutywn¹ ekspresjê
receptora lipopolisacharydu TLR-4 oraz jego
koreceptora CD14 i odpowiadaj¹ na ekspozycjê na lipopolisacharyd przez zwiêkszenie ekspresji B7-1. Oddzia³ywanie lipopolisacharydu na TLR-4 w podocytach wywo³uje reorganizacjê aktyny cytoszkieletu i
wp³ywa na organizacjê b³on szczelinowatych, co prowadzi do zlewania siê wyrostków stopowatych podocytów i bia³komoczu.
Powy¿sze procesy s¹ niezale¿ne od limfocytów T i B i stanowi¹ now¹ unikatow¹ funkcjê B7-1. Reiser i wsp. zaobserwowali zlewanie siê wyrostków stopowatych podocytów i wyst¹pienie znacznego bia³komoczu
po wstrzykniêciu myszom lipopolisacharydu. Indukcja B7-1 w podocytach przez LPS
na skutek pobudzenia receptora TLR sugeruje, ¿e podocyty s¹ nowym elementem wrodzonego systemu immunologicznego, który
jest wyposa¿ony w mechanizmy sygnalizuj¹ce uszkodzenie (danger signaling machinery) [31].
Bia³kiem pojawiaj¹cym siê ju¿ w bardzo
wczesnym stadium rozwoju podocytów jest
bia³ko guza Wilmsa (WT1, Wilms' tumour).
Jest ono bia³kiem hamuj¹cym rozwój nowotworów [38]. Mutacje genu WT1 stwierdzono w chorobach rozrostowych, takich jak
bia³aczka, retinoblastoma, rak piersi, p³uc,
a tak¿e guz Wilmsa [36]. WT1 jest g³ównym
bia³kiem bior¹cym udzia³ w ró¿nicowaniu
komórek k³êbuszka i powstawaniu nerek, co
potwierdza zahamowanie rozwoju nerek na
poziomie metanefronu u pozbawionych tego
bia³ka myszy [2]. We wczesnych stadiach
rozwoju k³êbuszka WT1 wykazuje ekspresjê na wielu komórkach progenitorowych,
podczas gdy w dojrza³ym k³êbuszku jego
ekspresja ogranicza siê do podocytów. WT1
jest czynnikiem transkrypcji i potranskrypcyjnym, jest niezbêdny do utrzymania prawid³owego fenotypu podocyta [26]. WT1
wp³ywa na ekspresjê podokaliksyny i nefryny [36, 28], a tak¿e powoduje obni¿enie ekspresji Pax2, co powoduje zanik tego bia³ka
od stadium pêtli naczyniowej [38]. WT1 odgrywa wa¿n¹ rolê w utrzymaniu prawid³owej czynnoci podocyta, a w konsekwencji
prawid³owej morfologii k³êbuszka.
Badania ostatnich lat zmieniaj¹ nasze
wyobra¿enia o barierze filtracyjnej k³êbuszka nerkowego powoduj¹c, ¿e postrzegamy
j¹ nie jako strukturê statyczn¹ ale dynamiczn¹. Zarówno z³o¿ona z wielu bia³ek b³ona
szczelinowata z nefryn¹ oraz zespó³ receptorów integrynowych wspó³uczestnicz¹cych
w wi¹zaniu podocyta do k³êbuszkowej b³ony podstawnej mog¹ ulegaæ zmianom i prowadziæ do zmiany cytoszkieletu podocyta.
Opisane procesy mog¹ odgrywaæ rolê nie
tylko w patogenezie wrodzonych zespo³ów
nerczycowych ale równie¿ w postaciach
nabytych [39]. Wyjaniono, ¿e nefryna,
neph1, aktynina, CD2AP i podocyna nie s¹
statycznymi bia³kami strukturalnymi podocytów i b³ony szczelinowatej, lecz zachodz¹
miêdzy nimi liczne oddzia³ywania, a niezak³ócony przekaz sygna³ów warunkuje utrzymanie szczelnoci pok³adu filtracyjnego [3].
Przeledzono, ¿e znajduj¹cy siê w podocytach wewn¹trzkomórkowy koniec nefryny
podlega fosforylacji przez kinazê tyrozyno-
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Tabela I
Genetyczne formy zespo³u nerczycowego.
Genetic forms of nephrotic syndrome.
R o d za j Z N
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B ia ³ k o
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d zie d zic ze n ia
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h is to p a to lo g ic zn e
w n e rk a c h

P o c z¹ te k c h o ro b y
(la ta )

P e n e tra c ja
n e fro p a tii

Izolow any ZN
ty pu fiñskiego

N PH S1

19q13.1

nefry na

AR

M CN

0-0,5

ZN t y p 2

N PH S2

1q25-31
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AR

M C N , FS G S

0-3

100%

ZN t y p 3

N PH S3
(PLCE1)

10q23
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AR

D M S , FS G S

0,5-4

praw dop
niekom pletna

FS G S

A C TN 4
CD2AP
TR P C 6

19q13
6p12
11q21-22

alfa akty nina4
bia³ko zw i¹zane z CD2
kana³ jonow y

AD
AD / AR
AD

FS G S

5-40

praw dop.
niekom pletna

Zespó³ Denis-Drasha

WT1

11p13

bia³ko WT1

AD

DM S

0,5-4

100%

100%

Zespó³ Frasiera

WT1

11p13

bia³ko WT1

AD

FS G S

0,5-4

100%

Zespó³ Piersona

LAM B2

3p21

lam inina beta2

AR

FS G S

0-0,5

100%

Zespó³ Schim kego

SM ARCALI

2q34-q36

SM ARCA-like protein

AR

FS G S

0,5-6

100%

Zespó³ rzepkow opaznokciow y

LM X1B

9q34.1

LM X1B

AD

FS G S

2-50

40%

Zespó³ Gallow ay -M ow at

nieznany

nieznane

AR

D M S , FS G S

0-10

100%

choroby m itochondrialne
npM ELAS

m tDNA tRNALeu
tRNATy r

m itochondrialne
transferow e RNA

m itochon-drialny

FS G S

ró¿norodny

niska

w¹ Fyn i u myszy z usuniêtym genem fyn
rozwija siê ciê¿ki zespó³ nerczycowy z zanikiem wypustek stopowatych podocytów.
Wykazano, ¿e warunkiem aktywacji przez
nefrynê czynnika transkrypcyjnego dla swojej kinazy tyrozynowej jest bezporednia interakcja jej cytoplazmatycznych domen i
podocyny. Nefryna odgrywa zatem istotn¹
rolê w funkcjonowaniu, prze¿yciu i ró¿nicowaniu podocytów. Z drugiej strony opisuje
siê coraz wiêsz¹ iloæ bia³ek niezbêdnych
do prawid³owego funkcjonowania nefryny [8,
15]. U pod³o¿a najciê¿szej postaci morfologicznej FSGS  wariantu zapadniêtych pêtli naczyniowych k³êbuszka  le¿y hiperplazja podocytów wskutek zmniejszenia aktywnoci endogennych inhibitorów kinaz cyklinowych. Zastosowanie syntetycznego inhibitora kinaz cyklinowych (CYC202, roskowityna R) przynios³o wyran¹ poprawê histologiczn¹ i kliniczn¹ u myszy, u których wywo³ano FSGS typu zapadniêtych pêtli [10].
Rozlane stwardnienie mezangium (diffuse mesangial sclerosis DMS) jest jednym
z wariantów histopatologicznych biopsji nerki pacjentów z wrodzonym zespo³em nerczycowym. Wchodzi w sk³ad licznych zespo³ów takich jak Denys-Drash, Galloway-Mowat, Pierson. Fosfolipaza C epsilon bêd¹ca
enzymem cytoplazmatycznym niezbêdnym
w procesie dojrzewania podocytów kodowana jest przez gen PLCE1. Mutacje genu
PLCE1 by³y ostatnio opisane jako przyczyna wrodzonego zespo³u nerczycowego
(NPHS3) bêd¹ca g³ówn¹ przyczyn¹ izolowanego DMS [9, 7] potwierdzaj¹c hipotezê, ¿e nie tylko strukturalne zaburzenia podocyta ale równie¿ jego zaburzenia rozwojowe mog¹ powodowaæ zespó³ nerczycowy.
Mutacje WT1 odpowiadaj¹ natomiast za
ok 9% rozpoznañ nierodzinnego izolowanego steroidoopornego zespo³u nerczycowego i by³y identyfikowane u pacjentów z izolowanym DMS z klinicznym pocz¹tkiem miêdzy kilkoma dniami a 2 r¿ oraz w izolowanym FSGS z manifestacj¹ miêdzy 1 a 14 r.¿
[32,25].
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Zespó³ nerczycowy uwarunkowany genetycznie by³ synonimem steroidoopornoci do czasu odkrycia nowej formy dziedzicz¹cego siê autosomalnie recesywnie zespo³u nerczycowego typu 3 zwanego
NPHS3 w którym uzyskano pozytywn¹ odpowied na steroidoterapiê zwi¹zan¹ najprawdopodobniej z bezporednim dzia³aniem steroidów na aktywnoæ fosfolipazy.
NPHS3 manifestuje siê izolowanym zespo³em nerczycowym o ciê¿kim przebiegu klinicznym ujawniaj¹cym siê w I roku ¿ycia.
Nieleczony NPHS3 prowdzi do szybkiej progresji w kierunku schy³kowej niewydolnoci
nerek [14].
Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoci badania genetyczne w nefrologii dzieciêcej powinny staæ siê standardowym postêpowaniem w diagnostyce opornoci zespo³u nerczycowgo na leczenie i/ lub w przypadku pojawienia siê objawów choroby poni¿ej 1 roku ¿ycia w poszukiwaniu podejrzewanych defektów mikrostruktury k³êbuszka
nerkowego. Dziêki badaniom genetycznym
mo¿na miêdzy innymi zidentyfikowaæ defekt
genów koduj¹cych budowê i czynnoæ podocytów i b³ony szczelinowatej. W wiêkszoci przypadków pozwala to wyjaniæ przyczynê wczesnego pojawienia siê choroby
oraz opornoci na leczenie i niepomylny
przebieg choroby. Dziêki temu w niektórych
przypadkach pozwala na odst¹pienie od
wprowadzania toksycznych terapii immunosupresyjnych nie maj¹cych w tych przypadkach szans powodzenia i chroni pacjenta
przed ewentualnymi powik³aniami jatrogennymi [11].
Steroidoporny zespó³ nerczycowy jest
rzadk¹ chorob¹, dlatego te¿ wiedza na temat przyczyn i efektywnoci leczenia jest
ograniczona. We wspó³pracy z 68 orodkami nefrologii dzieciêcej z 28 krajów powstaje rejestr PodoNet, maj¹cy na celu gromadzenie i analizowanie danych o przyczynach
i przebiegu choroby dla optymalizacji leczenia i poprawy jakoci ¿ycia pacjentów
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