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Bia³ka szoku cieplnego w przewlek³ej chorobie
nerek  obroñcy czy agresorzy ?

Kinga MUSIA£
Danuta ZWOLIÑSKA

Bia³ka szoku cieplnego (heat shock proteins - HSP) to ró¿norodna grupa
protein cechuj¹ca siê wysok¹ miêdzygatunkow¹ homologi¹ strukturaln¹. Ich
podstawow¹ rol¹ jako bia³ek opiekuñczych jest wewn¹trzkomórkowa ochrona
struktury przestrzennej protein przed dzia³aniem czynników stresowych. Pozakomórkowe HSP, uwalniane w wyniku uszkodzenia lub nekrozy, odgrywaj¹ rolê
w odpowiedzi immunologicznej organizmu, uczestnicz¹ te¿ w wielu patologicznych procesach. Celem pracy jest omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat roli HSP w przewlek³ej chorobie nerek (PChN) w wietle trzech ró¿nych
aspektów. Pierwszy, o zasadniczym znaczeniu klinicznym, to charakterystyczny
dla PChN przyspieszony rozwój mia¿d¿ycy, bêd¹cej g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów
w tej populacji. Drugi to zwi¹zek HSP z progresj¹ niewydolnoci nerek i mo¿liwociami jej spowolnienia. Ostatnie omawiane zagadnienie to wp³yw dializoterapii, potencjalnie modyfikowalnego czynnika stresogennego, na HSP i próba
oceny tych bia³ek jako wskaników biozgodnoci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 206-210)
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Heat shock proteins (HSP) form a heterogenous, evolutionarily conserved
group with high sequence homology. They mainly act as intracellular chaperones, protecting protein structure and folding under stress conditions. Extracellular HSP, released in the course of damage or necrosis, play a pivotal role in
innate and adaptive immune responses. They also take part in many pathological processes. The aim of this review is to update on recent developments in
the field of HSP in chronic kidney disease (CKD), in regard to three different
aspects. Fist, of clinical importance, is the acceleration of atherosclerosis, characteristic for CKD and being the major cause of mortality in this population.
Second is the relation of HSP to the progression of renal failure and possibilities to slow this process. The last area is that of the impact of dialysis, being a
potentially modifiable stressor, on HSP and the attempt to assess the value of
these proteins as biocompatibility markers.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 206-210)

Wstêp
Bia³ka szoku cieplnego (heat shock proteins  HSP) to heterogenna grupa protein
o wysokiej miêdzygatunkowej homologii
strukturalnej [13,18]. Odkryte przypadkowo
w latach 60-tych podczas badañ nad Drosophila melanogaster [53], by³y przez d³ugi
czas uwa¿ane za cz¹steczki o stricte
ochronnej roli, st¹d ich nazwa bia³ka opiekuñcze (chaperones) [17]. Dzisiejszy stan
wiedzy pozwoli³ na wyodrêbnienie poszczególnych podgrup HSP i na poznanie z³o¿onoci ich funkcji, wynikaj¹cej z lokalizacji poszczególnych bia³ek, a tak¿e z ich umiejêtnoci oddzia³ywania z szerok¹ gam¹ tzw.
bia³ek klientów w odpowiedzi na ró¿norodne stresogenne bodce [20,69]. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e oprócz podstawowej roli tych
protein w procesie tworzenia i ochrony struktury przestrzennej wszystkich bia³ek, wystê206

puj¹cych zarówno u Prokaryota, jak i w organizmach eukariotycznych, ich aktywnoæ
ma wp³yw na tak zró¿nicowane procesy jak
stan zapalny, apoptoza, nowotworzenie, odpowied immunologiczna, a nawet struktura genomu [9,20,37].
Klasyfikacja HSP
Podzia³u w obrêbie grup HSP dokonano na podstawie ich mas cz¹steczkowych,
których wartoci (wyra¿one w kDa) stanowi¹ integraln¹ czêæ nazw poszczególnych
bia³ek. Wybrane podgrupy obejmuj¹ du¿e
(Hsp100, Hsp90), rednie (Hsp70, Hsp60,
Hsp40) i ma³e HSP (Hsp27, Hsp10). G³ównymi czynnikami warunkuj¹cymi ekspresjê
genów dla HSP s¹ zarówno endo-, jak i egzogenne szeroko pojête szkodliwe czynniki, okrelane ogólnie mianem stresorów.
Zaliczane s¹ do nich czynniki fizyczne (tem-
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peratura, promieniowanie), chemiczne (trucizny, metale ciê¿kie, alkohole) i biologiczne (cytokiny, wolne rodniki tlenowe, zaka¿enia).
Ró¿norodnoæ w obrêbie klasycznych
bia³ek opiekuñczych, do których obecnie
zalicza siê rodziny Hsp60, Hsp70 i Hsp90,
wskazuje na ich rolê zarówno w procesach
fizjologicznych, jak i patologicznych. HSP
mog¹ bowiem wystêpowaæ jednoczenie
jako izomery indukowane stresem (Hsp60,
Hsc70, Hsp90a) oraz jako formy natywne,
o sta³ej, niezale¿nej od stresu, ekspresji
(Hsp70, Hsp90b).
Bia³ka opiekuñcze
Fizjologicznie, podstawow¹ rol¹ bia³ek
opiekuñczych jest nadzór nad formowaniem
struktury przestrzennej wszystkich syntetyzowanych bia³ek i zapobieganie ich nieprawid³owemu sk³adaniu [17]. W sytuacjach
stresowych HSP dzia³aj¹ protekcyjnie i zapobiegaj¹ agregacji bia³ek [14]. Uczestnicz¹
tak¿e w naprawie zdenaturowanych cz¹steczek, a w przypadku nieodwracalnych
uszkodzeñ pomagaj¹ je eliminowaæ na drodze endocytozy.
Bia³ka szoku cieplnego wywieraj¹ te¿
bezporedni wp³yw na proces apoptozy.
Stres doprowadza do jednoczesnego wyzwolenia dwóch typów reakcji: umo¿liwiaj¹cych prze¿ycie komórki i prowadz¹cych do
jej mierci [14]. Szlak prze¿ycia aktywuj¹
kinazy ERK (extracellular signal-regulated
kinases), natomiast szlak mierci  kinaza JNK (c-Jun NH2 -terminal kinase), indukuj¹ca uwalnianie cytochromu c z mitochondriów i aktywacjê kaspaz [14]. Reakcjom tym
towarzyszy wzmo¿ona wewn¹trzkomórkowa ekspresja HSP, które z kolei moduluj¹
aktywnoæ enzymów odpowiedzialnych za
zaprogramowan¹ mieræ komórki. Regulacja ta mo¿e odbywaæ siê na wielu poziomach
i obejmowaæ supresjê JNK, ³¹czenie bia³ek
szoku cieplnego z cytochromem c, prokaspaz¹ 9, prokaspaz¹ 3 albo Apaf-1 (apoptosis protease activating factor-1)  czynnikiem aktywuj¹cym kaspazê 9 [26,51].
Powy¿sze dzia³ania dotycz¹ form wewn¹trzkomórkowych HSP, które uwa¿a siê
dzi za bia³ka o dzia³aniu ochronnym. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy HSP
pojawiaj¹ siê w przestrzeni pozakomórkowej na skutek aktywnego transportu lub rozpadu komórki w wyniku nekrozy, zaka¿enia
albo transformacji nowotworowej [9,20].
HSP a uk³ad immunologiczny
Aktywnoæ pozakomórkowych bia³ek
szoku cieplnego stanowi wa¿ny element
odpowiedzi immunologicznej.
HSP uczestnicz¹ porednio w swoistej
odpowiedzi immunologicznej jako fizjologiczne adiuwanty. Tworz¹ z bia³kami kompleksy, które s¹ przetwarzane przez komórki
prezentuj¹ce antygen (APC  antigen presenting cells) i prezentowane MHC I (major
histocompatibility complex class I), co prowadzi do aktywacji limfocytów cytotoksycznych [5,57].
Jednak najbardziej spektakularnym
przyk³adem wp³ywu HSP na uk³ad odpornociowy jest ich dzia³anie jako sygna³ów
ostrzegawczych, informuj¹cych o uszkodzeniu komórki/tkanki/narz¹du. Zaproponowana przez Matzinger [36] teoria niebezpie-

czeñstwa (danger theory) zak³ada, ¿e sygna³em stymuluj¹cym odpowied immunologiczn¹ nie jest patogen, ale niespecyficzne, wywo³ane przez niego zniszczenia. Wg
Matzinger czynnikami pe³ni¹cymi rolê sygna³ów ostrzegawczych s¹ cz¹steczki o
konserwatywnej budowie, które fizjologicznie wystêpuj¹ wewn¹trzkomórkowo, a ich
pojawienie siê w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej prowadzi do uszkodzenia komórki wskutek stresu, zaka¿enia, lub nekrozy.
Bia³ka szoku cieplnego spe³niaj¹ wszystkie
powy¿sze kryteria [38]. Ich obecnoæ w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej jest sygna³em
dla APC, które wi¹¿¹ siê z HSP poprzez
swoisty receptor na swojej powierzchni. Prowadzi to do produkcji cytokin takich jak: IL1, IL-5, IL-6, IL-12, TNF-a [30]. HSP dzia³aj¹ tak¿e stymuluj¹co na monocyty i makrofagi, efektem czego jest równie¿ synteza
cytokin: IL-1a, IL-6, IL-12, IL-15 i TNF-a
[2,15]. Pod wp³ywem HSP wzrasta równie¿
ekspresja E-selektyny, ICAM-1 i VCAM-1 na
komórkach ródb³onka, produkowane s¹
tak¿e IL-6 i TNF-a [38]. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do subletalnego uszkodzenia komórki, transkrypcja i sekrecja TNFa oraz IL-1 zostaj¹ zahamowane. Ta supresja syntezy cytokin pozwala na adaptacjê
komórki do niekorzystnych warunków rodowiskowych i warunkuje jej prze¿ycie [30].
Wg innej teorii dotycz¹cej patomechanizmu odpowiedzi immunologicznej [19],
identyfikacja patogenów odbywa siê za pomoc¹ wzorcowych receptorów PRR (pattern
recognition receptors) na APC. Nale¿y do
nich m.in. grupa receptorów Toll (TLR  Tolllike receptors), które rozpoznaj¹ pewne
molekularne wzorce patogenów PAMP (pathogen-associated molecular pattern). HSP
posiadaj¹ zdolnoæ wi¹zania niektórych bakteryjnych PAMP i ich prezentacji za porednictwem receptorów TLR2 i TLR4, wp³ywaj¹c tym samym na zdolnoæ rozró¿niania
antygenów w³asnych od obcych [6,42, 59].
Kolejnym zagadnieniem opisuj¹cym potencjalny zwi¹zek HSP z uk³adem immunologicznym jest zjawisko mimikry molekularnej [25,44]. Wysoka homologia strukturalna pomiêdzy HSP nale¿¹cymi do ró¿nych
gatunków, w tym bakterii, mo¿e prowadziæ
do wytworzenia tolerancji immunologicznej,
ale jest te¿ przyczyn¹ wytwarzania przeciwcia³ przeciw w³asnym HSP [14,64,44].
Odkrycie kr¹¿¹cych form HSP i ich przeciwcia³ pod koniec lat 90-tych otworzy³o
nowy rozdzia³ w badaniach nad wieloma
zaburzeniami immunologicznymi. Pozwoli³o równie¿ na zdefiniowanie mechanizmów
autoimmunologicznych w schorzeniach, w
których reakcja z autoagresji jako potencjalny patomechanizm, nie by³a rozpatrywana.
HSP w przewlek³ej chorobie nerek
Przewlek³a choroba nerek (PChN), ze
wzglêdu na z³o¿onoæ zaburzeñ sk³adaj¹cych siê na ca³oæ obrazu i mnogoæ towarzysz¹cych im powik³añ, wydaje siê byæ idealnym przyk³adem d³ugotrwa³ej reakcji komórek i narz¹dów na stres pod postaci¹ toksyn mocznicowych, czynników prozapalnych, wolnych rodników tlenowych, nasilonej apoptozy i zwiêkszonej podatnoci na
infekcje, a w koñcowym etapie  dializoterapii per se [22,23,43]. Wszystkie powy¿sze czynniki mog¹ odpowiadaæ za przyspie-
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szony rozwój mia¿d¿ycy i powik³añ sercowo-naczyniowych, bêd¹cych g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów w populacji PChN, ze szczególnym uwzglêdnieniem chorych dializowanych [10,58].
Dlatego rozwa¿ania na temat roli HSP
w PChN powinny przebiegaæ wielotorowo.
Z klinicznego punktu widzenia zasadniczym aspektem jest wp³yw HSP na rozwój
zmian mia¿d¿ycowych, odpowiedzialnych za
wysok¹ miertelnoæ w tej populacji. Interesuj¹cym poznawczo zagadnieniem jest
odpowied na pytanie, czy HSP, w sytuacji
nieodwracalnego uszkodzenia nerek w przebiegu PChN, maj¹ wp³yw na spowolnienie
progresji niewydolnoci, czy te¿ j¹ przyspieszaj¹. Ostatni, terapeutyczny aspekt rozwa¿añ, to wp³yw dializoterapii, bêd¹cej potencjalnie modyfikowalnym stresorem, na HSP
i pytanie o zastosowanie bia³ek szoku cieplnego jako wskaników biozgodnoci materia³ów u¿ywanych w leczeniu nerkozastêpczym.
Rola HSP w patogenezie mia¿d¿ycy
Po raz pierwszy obecnoæ Hsp60,
Hsp70 i przeciwcia³ przeciwko nim w surowicach zdrowych ludzi wykry³ Pockley
[45,48]. Podwy¿szone stê¿enia Hsp60 i
anty-Hsp60 opisywano równie¿ u chorych z
chorob¹ niedokrwienn¹ serca i nadcinieniem têtniczym [46,49]. Zwi¹zek kr¹¿¹cych
Hsp70 i anty-Hsp70 z chorob¹ niedokrwienn¹ serca wydaje siê mniej oczywisty ze
wzglêdu na rozbie¿noæ wyników uzyskiwanych przez ró¿nych autorów. Przekrojowe
badania populacyjne wykazywa³y ochronny
[11,47,68,] albo szkodliwy [67] wp³yw podwy¿szonych stê¿eñ Hsp70 na rozwój, przebieg i rokowanie w ostrych zespo³ach wieñcowych. Jednoczenie podkrelano zale¿noæ pomiêdzy HSP a klasycznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Hsp60 korelowa³o ze stê¿eniami ca³kowitego cholesterolu i LDL- cholesterolu [56] oraz
z IMT (intima-media thickness) [49], podczas
gdy Hsp70 by³o niezale¿ne od parametrów
gospodarki lipidowej. ¯adne z bia³ek nie
korelowa³o równie¿ z wartociami CRP. Powy¿sze wyniki sk³oni³y badaczy do poszukiwañ zwi¹zków miêdzy zmianami mia¿d¿ycowymi a aktywnoci¹ HSP, uznawanych
obecnie za istotne czynniki ryzyka rozwoju
aterosklerozy [11,47,66].
Aterogeneza jest z³o¿onym procesem,
na który wp³yw ma szereg powi¹zanych ze
sob¹ czynników, takich jak dysfunkcja ródb³onka, stan zapalny, migracja komórek immunokompetentnych, proliferacja i przebudowa komórek miêni g³adkich oraz procesy autoimmunologiczne. Bezporednim dowodem udzia³u HSP w powy¿szych procesach by³o wykazanie obecnoci tych bia³ek
w blaszkach mia¿d¿ycowych. Wzmo¿ona
ekspresja Hsp60 cechuje komórki endotelium i miêni g³adkich oraz monocyty ludzkich blaszek mia¿d¿ycowych [65]. Obecnoæ
Hsp70 stwierdzano w badaniach in vitro na
ródb³onku, makrofagach i miêniach g³adkich wchodz¹cych w sk³ad blaszek
mia¿d¿ycowych myszy [21]. Jednak zlokalizowanie HSP nie dawa³o odpowiedzi na
pytanie, jaka rolê odgrywaj¹ one w tworzeniu tych struktur.
HSP, poprzez wspomnian¹ wczeniej
zdolnoæ do stymulacji komórek i produkcji
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cytokin, wp³ywaj¹ na rozwój procesu zapalnego. O ile pro-zapalne dzia³anie Hsp60 nie
budzi w¹tpliwoci, to w przypadku Hsp70,
ze wzglêdu na sekrecjê cytokin, zarówno o
dzia³aniu prozapalnym (IL-6, TNF-a), jak i
przeciwzapalnym (IL-10), trudno o jednoznaczne okrelenie roli tego bia³ka w rozwoju mia¿d¿ycy.
Kluczowym czynnikiem reguluj¹cym
aktywnoæ kr¹¿¹cych HSP mog¹ okazaæ siê
przeciwcia³a przeciwko nim skierowane. Ich
obecnoæ jest spójna z koncepcj¹ dotycz¹c¹ reakcji autoimmunologicznych, wspó³odpowiedzialnych za tworzenie zmian mia¿d¿ycowych, z uwzglêdnieniem roli przeciwcia³
przeciw w³asnym i bakteryjnym HSP [63].
W etiopatogenezie mia¿d¿ycy zasadnicz¹ rolê odgrywa infekcja, doprowadzaj¹ca
do uwalniania HSP ze zmienionych zapalnie komórek, skutkiem czego jest wzrost
ekspresji mediatorów zapalenia, m. in. cytokin czy cz¹steczek adhezyjnych [29,54].
Czynnikami wywo³uj¹cymi przewlek³e zapalenie w obrêbie cian naczyñ s¹ najczêciej
bakterie. Odpowied organizmu na stymulacjê antygenem mo¿e byæ w takim wypadku zaburzona ze wzglêdu na wspomniane
wczeniej podobieñstwo miêdzy ludzkimi a
bakteryjnymi HSP. Mimikra epitopów bakteryjnych i ludzkich HSP doprowadza do
wytwarzania przeciwcia³, pierwotnie skierowanych przeciw bakteryjnym HSP, ale reaguj¹cych krzy¿owo z ludzkimi HSP za porednictwem receptorów Toll (TLR). Klasycznym przyk³adem s¹ wyniki badañ in vitro, które udowodni³y, ¿e chlamydialne
Hsp60, w takim samym stopniu jak ludzkie,
indukuj¹ zmiany w obrêbie ródb³onka, miêni g³adkich naczyñ i makrofagów, zwiêkszaj¹c produkcjê prozapalnej IL-6 oraz ekspresjê cz¹stek adhezyjnych [24]. Ponadto
anty-HSP, poprzez po³¹czenie z HSP obecnymi na komórkach endotelium lub miêni
g³adkich blaszek mia¿d¿ycowych i aktywacjê procesu zapalnego, mog¹ doprowadzaæ,
do uszkodzeñ ródb³onka i progresji zmian.
Takie dzia³anie udowodniono w badaniach
eksperymentalnych na myszach w odniesieniu do anty-Hsp60 [12]. Jednak u ludzi niskie stê¿enia anty-Hsp60 i anty-Hsp70 wystêpowa³y w przypadku zwiêkszonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca, a najwy¿sze wartoci tych przeciwcia³ wykazano w
zdrowej populacji [11,67]. Jednoczenie
stwierdzono, ¿e u osób z hiperlipidemi¹ dochodzi do wzrostu miana przeciwcia³ antyHsp70 przy niezmienionych wartociach
miana anty-Hsp60 [16]. Te rozbie¿noci
mog¹ sugerowaæ, ¿e ostateczny efekt dzia³ania HSP jest wynikiem interakcji tych bia³ek a skierowanymi przeciwko nim przeciwcia³ami.
Istniej¹ przypuszczenia, ¿e pomiêdzy
HSP a anty-HSP wytwarza siê rodzaj równowagi i ujemnego sprzê¿enia zwrotnego.
W wyniku zaburzonej odpowiedzi immunologicznej, obecnoæ podwy¿szonych stê¿eñ
HSP prowadzi do produkcji przeciwcia³, a
te z kolei, prawdopodobnie poprzez tworzenie kompleksów HSP - anty-HSP, eliminuj¹
nadmiar form kr¹¿¹cych. Istnienie takich
zale¿noci udowodniono w przypadku par
Hsp60 - anty-Hsp60 i Hsp70 - anty-Hsp70
[11,67].
Brak jest natomiast danych na temat

208

przeciwcia³ przeciwko Hsp90, które jest nowym rozgrywaj¹cym w dru¿ynie HSP, o potencjalnym wp³ywie na rozwój zmian
mia¿d¿ycowych. Mog¹ o tym wiadczyæ
doniesienia sugeruj¹ce wp³yw Hsp90 jako
antygenu stymuluj¹cego odpowied immunologiczn¹ na rozwój zmian w obrêbie blaszek mia¿d¿ycowych [8,32]. W badaniach
in vitro udowodniono, ¿e Hsp90 stymuluje
zarówno produkcjê IFN-g jak i IL-4, czyli aktywuje jednoczenie limfocyty Th1 i Th2
[8]. Zaobserwowano równie¿, ¿e hamowanie aktywnoci Hsp90 w obrêbie blaszek
mia¿d¿ycowych ogranicza³o proces zapalny [32]. Jak dot¹d, Hsp90 okaza³o siê tak¿e
jedynym HSP o udowodnionym bezporednim zwi¹zku ze stresem oksydacyjnym [28].
HSP a progresja PChN w okresie
predializacyjnym
Badanie in vitro z po³owy lat 90-tych
pokaza³o, ¿e w ludzkich komórkach neuroblastoma, poddanych dzia³aniu mocznika w
stê¿eniach 40-200 mg/dl, dochodzi po 30
minutach do indukcji ekspresji Hsp72, narastaj¹cej a¿ do 10 godzin, a nastêpnie stopniowo obni¿aj¹cej siê i zanikaj¹cej po 48
godzinach [31]. Równolegle badano wp³yw
kreatyniny w stê¿eniach 0,5-14 mg/dl, nie
uzyskuj¹c odpowiedzi ze strony Hsp72.
Dowiadczenie to potwierdzi³o selektywny
wp³yw wybranych toksyn mocznicowych na
reakcjê stresow¹, ale jednoczenie zasugerowa³o, ¿e wzrost ekspresji Hsp72 pe³ni rolê
ochronn¹, zapobiega apoptozie i umo¿liwia
adaptacjê komórek do niekorzystnych warunków. Jednak czas trwania eksperymentu, mierzony w godzinach, nie oddaje w pe³ni warunków charakterystycznych dla PChN,
mo¿na wiêc jedynie porednio wnioskowaæ
na temat ewentualnej reakcji adaptacyjnej
na stres w przebiegu PChN. Analogicznie,
udokumentowana rola ochronna i antyapoptotyczna Hsp70 w ostrym niedokrwieniu nerek i ich reperfuzji oddaje dynamikê
zmian w krótkiej perspektywie czasowej, nie
odpowiada jednak na pytanie jak zachowuje
siê HSP w warunkach przewlek³ego wieloczynnikowego stresu, jakim jest PChN [60].
Jedynym jak dot¹d eksperymentem dotycz¹cym wp³ywu HSP na przewlek³e uszkodzenie nerek s¹ niedawne badania Mao i
wsp. przeprowadzone na szczurach z nefropati¹ zaporow¹ [33]. Autorzy wykazali, ¿e
doustna poda¿ czynnika selektywnie pobudzaj¹cego Hsp72 hamowa³a proliferacjê i
apoptozê w obrêbie komórek cewek nerkowych, a tak¿e zmniejsza³a odk³adanie fibroblastów i kolagenu w obrêbie ródmi¹¿szu
nerek, spowalniaj¹c proces w³óknienia.
Z kolei o niekorzystnym wp³ywie HSP na
wydolnoæ nerek mog¹ wiadczyæ wyniki
badañ u myszy z gwa³townie postêpuj¹cym
k³êbuszkowym zapaleniem nerek, u których
po iniekcji Hsp60 obserwowano dramatyczne pogorszenie funkcji nerek, z martwic¹
k³êbuszków i anuri¹ w³¹cznie [27]. Brak jest
natomiast doniesieñ dotycz¹cych roli Hsp90
w przewlek³ej chorobie nerek.
Badania HSP u ludzi z PChN w okresie
predializacyjnym ograniczaj¹ siê do dwóch
doniesieñ z polskich orodków. Potwierdzona w pierwszym z nich obni¿ona ekspresja
Hsp72 w monocytach krwi kr¹¿¹cej doros³ych pacjentów mo¿e wiadczyæ o wyczerpaniu mechanizmów adaptacyjnych i znaj-

duje odzwierciedlenie m.in. w nasilonej
apoptozie i upoledzonej odpornoci, charakterystycznej dla PChN [35]. Niezmienione stê¿enia Hsp70 w surowicach dzieci z
PChN mog³yby przemawiaæ za mniejszym
nasileniem powy¿szych zmian w populacji
pediatrycznej, ale towarzysz¹ce im obni¿one stê¿enia anty-Hsp70, uwa¿ane za niekorzystny czynnik rokowniczy w przebiegu
powik³añ sercowo-naczyniowych, potwierdzaj¹ zwiêkszone ryzyko rozwoju mia¿d¿ycy w tej grupie chorych [41]. W tym samym
badaniu stwierdzono równie¿ obni¿one stê¿enia Hsp60 i podwy¿szone wartoci miana przeciwcia³ anty-Hsp60 w surowicy. Chocia¿ w wietle uprzednio cytowanych badañ
niskie stê¿enia Hsp60 wydaj¹ siê korzystne, to wyniki badañ w³asnych nie potwierdzaj¹ tej obserwacji. Ni¿sze wartoci stê¿eñ Hsp60 s¹ prawdopodobnie skutkiem
przesuniêcia równowagi w uk³adzie antygen
 przeciwcia³o na korzyæ anty-Hsp60, o
udowodnionym niekorzystnym wp³ywie na
rozwój zmian mia¿d¿ycowych. Obserwowany natomiast w tej grupie chorych wzrost
stê¿enia Hsp90a mo¿e byæ wskanikiem
nasilonego stresu oksydacyjnego i stanu
zapalnego, które towarzysz¹ PChN i s¹
czynnikami sprzyjaj¹cymi rozwojowi
mia¿d¿ycy. Stwierdzone u dzieci z PChN
korelacje pomiêdzy stê¿eniami Hsp90a,
anty-Hsp60 i sE-selektyny, bêd¹cej markerem aktywacji ródb³onka, przemawiaj¹ równie¿ za patogenn¹ rol¹ HSP w procesie aterogenezy u chorych na PChN [41].
Rola HSP w dializoterapii
W przeciwieñstwie do nielicznych danych na temat HSP u chorych na przewlek³¹ chorobê nerek leczonych zachowawczo,
pimiennictwo dotycz¹ce pacjentów przewlekle dializowanych, zarówno hemodializ¹ jak i dializ¹ otrzewnow¹, jest bogatsze.
W obu przypadkach badacze k³ad¹ g³ówny
nacisk na rolê HSP jako potencjalnych markerów biozgodnoci u¿ywanych materia³ów.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e chorzy dializowani to grupa o wiêkszym ryzyku zapadalnoci na choroby naczyniowo-sercowe ni¿
pacjenci z mniej zaawansowan¹ PChN.
Powstaje pytanie, czy te ró¿nice znajduj¹
odzwierciedlenie w badaniach nad HSP.
HSP a hemodializa (HD)
Badania nad bia³kami szoku cieplnego
w grupie hemodializowanych chorych dotycz¹ g³ównie Hsp72. Wykazano, ¿e u tych
pacjentów ekspresja mRNAHsp72 na monocytach jest istotnie ni¿sza ni¿ w grupie
kontrolnej [35]. W przypadku makrofagów,
nie stwierdzono natomiast analogicznych
ró¿nic w podstawowym poziomie ekspresji,
ale odpowied komórek na bodziec w postaci wysokiej temperatury (47°C przez 40
minut) by³a upoledzona i towarzyszy³o jej
nasilenie apoptozy [52]. Co ciekawe, inkubacja makrofagów z grupy kontrolnej z
mocznikiem w stê¿eniu 150 mg/dl przy jednoczesnym stresie termalnym (47°C przez
40 minut) wywo³ywa³a wiêkszy wzrost ekspresji Hsp72 ni¿ samo dzia³anie mocznika.
Potwierdza³oby to porednio wyniki wczeniejszych badañ eksperymentalnych, w
których obserwowano indukcjê Hsp72 w
komórkach neuroblastoma pod wp³ywem
wysokich stê¿eñ mocznika [31]. Wyniki te
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sugeruj¹ jednoczenie, ¿e odpowied na
czynniki stresowe, choæ zaburzona, nie jest
w PChN ca³kowicie zniesiona.
W badaniach u dzieci i m³odych doros³ych nie wykazano ró¿nic w stê¿eniach kr¹¿¹cych Hsp70 i anty-Hsp70 pomiêdzy leczonymi przewlekle hemodializami a grup¹ kontroln¹, co mo¿e wiadczyæ o braku negatywnego wp³ywu dializoterapii na funkcjê
Hsp70 w populacji pediatrycznej [39,40].
Stwierdzono natomiast obni¿one wartoci
Hsp60 w HD, chocia¿, podobnie jak w przypadku Hsp70, nie ró¿ni³y siê one od wartoci obserwowanych u pacjentów w okresie
predializacyjnym. Jedynymi wyj¹tkami okaza³y siê Hsp90a i anty-Hsp60, których stê¿enia w przebiegu HD by³y wy¿sze zarówno w porównaniu z grup¹ kontroln¹, jak i z
chorymi na PChN leczonymi zachowawczo.
W przypadku Hsp90a mo¿e to mieæ zwi¹zek z nasilaj¹cym siê w przebiegu dializoterapii stresem oksydacyjnym i przewlek³ym
stanem zapalnym. Natomiast podwy¿szone
wartoci anty-Hsp60 wiadcz¹ o aktywacji
odpowiedzi immunologicznej, nasilaj¹cej siê
wraz z rozpoczêciem dializoterapii, Mog¹ te¿
odpowiadaæ za supresjê za czym przemawia obecnoæ ujemnej korelacji miêdzy
Hsp60 a anty-Hsp60 w tej grupie.
Dwa doniesienia oceniaj¹ce wp³yw pojedynczego zabiegu hemodializy z u¿yciem
b³on polisulfonowych wykaza³y wzrost ekspresji Hsp70 [50], zwiêkszone stê¿enie kr¹¿¹cego Hsp60 oraz spadek stê¿eñ antyHsp60 i anty-Hsp70 po sesji HD [40]. Aktywacja Hsp70 podczas zabiegu mog³aby sugerowaæ reakcjê na stres wywo³any kontaktem z b³on¹ dializacyjn¹. Wzrost Hsp60,
bêd¹cy prawdopodobnie wynikiem uwalniania bia³ka z pobudzonych lub uszkodzonych
wskutek kontaktu z dializatorem kr¹¿¹cych
komórek krwi, wydaje siê potwierdzaæ tê
tezê. Przyczyny obni¿enia miana przeciwcia³ przeciw HSP s¹ wieloczynnikowe.
Wród potencjalnych czynników wymieniæ
nale¿y: adsorpcjê do powierzchni dializatora lub tworzenie kompleksów HSP-antyHSP. Kliniczna interpretacja wobec braku
innych badañ wydaje siê przedwczesna,
poniewa¿ obni¿eniu aktywnoci autoimmunologicznej towarzyszy zmniejszenie, opisywanego wczeniej, ochronnego wp³ywu tych
przeciwcia³ na uk³ad kr¹¿enia. Z drugiej strony stê¿enia ca³kowitego cholesterolu i HDLcholesterolu okaza³y siê predyktorami wartoci stê¿eñ anty-Hsp60 zarówno przed, jak
i po zabiegu HD, sugeruj¹c zwi¹zek tego
przeciwcia³a z rozwojem mia¿d¿ycy w tej
grupie chorych [40]. Zdefiniowanie roli
Hsp60 i anty-Hsp60 jest w zwi¹zku z tym
dyskusyjne nie tylko ze wzglêdu na kwestiê
wczeniej omawianej roli interakcji HSPanty-HSP, ale równie¿ z uwagi na ambiwalentnoæ funkcji obu bia³ek [1]. Powy¿sze
badania wskazuj¹ jednak na nasilenie zaburzeñ w obrêbie HSP, mog¹cych mieæ
wp³yw na aterogenezê i obserwowanych
uprzednio w okresie predializacyjnym, pod
wp³ywem hemodializoterapii.
HSP a dializa otrzewnowa
Badania dotycz¹ce roli HSP w dializie
otrzewnowej dotycz¹ przede wszystkim
wp³ywu p³ynu dializacyjnego, jako czynnika
stresogennego, na funkcjê otrzewnej. Potwierdzono indukcjê ekspresji Hsp72 na ko-

mórkach mezotelium nara¿onych na dzia³anie p³ynu dializacyjnego [3,4,55] i makrofagach wyizolowanych z dializatu po 4-godzinnej wymianie [34]. Udowodniono jednoczenie wra¿liwoæ tego bia³ka na sk³ad zastosowanego roztworu, co mog³oby sugerowaæ przydatnoæ Hsp72 jako wskanika biozgodnoci p³ynów dializacyjnych [7,34].
Jedyne doniesienie o pozakomórkowych
formach HSP dotyczy dzieci leczonych automatyczn¹ dializ¹ otrzewnow¹ (APD) [41].
Wykazano w nim istotny spadek surowiczego stê¿enia Hsp60 i anty-Hsp70 oraz wzrost
wartoci Hsp90a i anty-Hsp60 w porównaniu z grup¹ kontroln¹. W przypadku Hsp90a
i anty-Hsp60 stwierdzono równie¿ znacz¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy dzieæmi dializowanymi a pacjentami w okresie predializacyjnym;
w grupie APD stê¿enia by³y istotnie wy¿sze,
co potwierdza³oby niekorzystny wp³yw dializoterapii na nasilenie stresu oksydacyjnego i reakcji autoimmunologicznych. Jednak
wobec braku podobnych ró¿nic w odniesieniu do Hsp60 i anty-Hsp70 trudno o jednoznaczn¹ ocenê wp³ywu APD na jakoæ reakcji stresowych w populacji dzieciêcej.
Prób¹ odpowiedzi na pytanie o istnienie
ró¿nic pomiêdzy chorymi hemodializowanymi i dializowanymi otrzewnowo by³o badanie porównuj¹ce stê¿enia wybranych HSP
u dzieci leczonych obiema metodami [39].
Nie zaobserwowano ró¿nic w stê¿eniach
Hsp60 i Hsp90a miêdzy badanymi grupami. Natomiast wartoci anty-Hsp60 w populacji HD by³y znacz¹co wy¿sze ni¿ u dzieci
leczonych APD, co potwierdza wczeniej
sugerowany negatywny wp³yw hemodializ
na odpowied stresow¹ u dzieci. Chocia¿
wartoci anty-Hsp70 u chorych HD by³y
wy¿sze ni¿ u dzieci APD, pozostawa³y jednak niezmienione w stosunku do grupy kontrolnej, trudno wiêc interpretowaæ ten wynik
w kategoriach negatywnego wp³ywu hemodializy. Byæ mo¿e brak zmian w mianie przeciwcia³ anty-Hsp70 by³ skutkiem supresji
przez Hsp70, które podlega stymulacji w
przebiegu HD [50]. Powy¿sze badanie uwidoczni³o z³o¿onoæ odpowiedzi poszczególnych HSP na stresowy bodziec w postaci
dializoterapii, ze wskazaniem na anty-HSP
jako czynniki ró¿nicuj¹ce miêdzy obiema
metodami i potencjalne markery biozgodnoci.
Pomimo wiêkszego nasilenia zmian u
chorych hemodializowanych nie mo¿na jednak uznaæ HD za jednoznacznie szkodliw¹,
z punktu widzenia nara¿enia na reakcje stresowe, metodê w porównaniu z dializ¹
otrzewnow¹.
Podsumowanie
Zagadnienia dotycz¹ce bia³ek szoku
cieplnego to szeroka i nie doñca zbadana
dziedzina. Pomimo du¿ej wiedzy na temat
wewn¹trzkomórkowego funkcjonowania
HSP w warunkach fizjologicznych, istnieje
du¿o kontrowersji odnonie ich wp³ywu na
takie procesy jak odpowied immunologiczna, rozwój mia¿d¿ycy czy progresja niewydolnoci nerek. Brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kr¹¿¹ce HSP aktywnie chroni¹ organizm, dzia³aj¹ destrukcyjnie, czy te¿ s¹ jedynie markerami ju¿ dokonanego uszkodzenia komórek, sk³ania do
poszukiwania nowych metod identyfikacji i
wizualizacji tych bia³ek oraz kompleksowej
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ich oceny in vivo w sieci zale¿noci wraz z
innymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na ich
funkcjê [61,62].
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