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Bia³ko szoku termicznego 72 (Hsp72)
w chorobach nerek
Bia³ka szoku termicznego (Heat shock proteins, Hsp) to wa¿ne efektory komórkowej odpowiedzi stresowej, obecne we wszystkich organizmach i niezwykle konserwatywne filogenetycznie. Ich zasadnicza rola to udzia³ w prawid³owym fa³dowaniu nowopowsta³ych bia³ek oraz denaturacja lub degradacja bia³ek uszkodzonych. Dzia³aj¹ równie¿ zewn¹trzkomórkowo bior¹c udzia³ m.in. w
reakcji stanu zapalnego oraz immunizacji komórek uk³adu odpornociowego.
Bia³ko Hsp72 jest jednym z najlepiej poznanych bia³ek tej grupy i jego synteza
jest silnie indukowana przez warunki stresowe. Liczne badania udowadniaj¹
ochronn¹ funkcjê tego bia³ka w komórkach cewkowych nerki poddanych stresowi niedokrwienia i komórkach otrzewnej nara¿onych na szkodliwe dzia³anie
p³ynów dializacyjnych. Podwy¿szona ekspresja bia³ka Hsp72 w komórkach nowotworowych nerki koreluje z immunizacj¹ limfocytów cytotoksycznych przeciwko tym komórkom. Wydaje siê, i¿ stymulacja syntezy bia³ka Hsp72 mo¿e mieæ
znaczenie terapeutyczne w leczeniu niewydolnoci nerek (transplantacja, dializa otrzewnowa), jak i nowotworów nerki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 78-82)

Heat shock protein 72 (Hsp72) in renal diseases
Heat shock proteins (Hsp) are known as major effectors of cellular stress
response. Hsp are present in all organisms and they are highly conserved through
evolution. Their basic intracellular roles are assisting in folding of newly translated proteins and refolding or degradation of denatured proteins. Hsp have
also an important extracellular function e.g. they take part in initiation of the
inflammation process and they are recognized as antigens by immune system
cells. Hsp72 is one of the best studied proteins of this group and its synthesis is
strongly activated by stress conditions. Numerous studies show protecting function of Hsp72 in renal tubular cells during stress of ischemia and in peritoneal
cells exposed to toxic effects of peritoneal dialysis fluids. High level of Hsp72 in
cells of renal carcinoma correlated with immunization of cytotoxic T lymphocytes
against these cells. Considering these facts, upregulation of Hsp72 synthesis
seems to be a potential therapeutic intervention in treatment of renal failure
(transplantation, peritoneal dialysis) and renal cell carcinoma as well.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 78-82)
Wstêp
Bia³ka szoku termicznego (ang. Heat
Shock Proteins, Hsp) lub bia³ka opiekuñcze,
to wa¿ne efektory komórkowej odpowiedzi
stresowej, wystêpuj¹ce we wszystkich organizmach i niezwykle dobrze zachowane
w procesie ewolucji. Zosta³y one podzielone na rodziny pod wzglêdem masy cz¹steczkowej i pe³ni¹ ró¿ne funkcje w komórce (tabela I).
Zasadnicze funkcje bia³ek szoku termicznego s¹ nastêpuj¹ce [66]:
1. bior¹ udzia³ w procesie formowania
prawid³owej struktury bia³ek, które powstaj¹ podczas translacji,
2. bior¹ udzia³ w renaturacji lub degradacji bia³ek zdenaturowanych lub uszkodzonych przez czynniki stresowe.
Transkrypcja genów bia³ek szoku termicznego jest indukowana przez bardzo
wiele czynników, które zosta³y podzielone
przez Morimoto na 3 grupy: stres rodowiskowy, stany patofizjologiczne i procesy fi-
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zjologiczne (rycina 1). Wymaga ona aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF (Heat
Shock Trancription Factor). Czynnik HSF
wystêpuje w 4 odmianach  HSF1, 2, 3 i 4.
Czynnik transkrypcyjny HSF1 wystêpuje w
postaci nieaktywnego monomeru i jest uwa¿any za g³ówny czynnik odpowiedzi stresowej. Jego aktywacja nastêpuje nawet po nieznacznym podwy¿szeniu temperatury oraz
w wyniku zaistnienia wielu ró¿nych warunków fizjologicznych i rodowiskowych [47].
W komórkach niepoddanych stresowi czynnik transkrypcyjny HSF1 zlokalizowany jest
w j¹drze i w cytoplazmie [13,45]. Wystêpuje w postaci niezwi¹zanej z DNA i nieaktywnej, co spowodowane jest wewnêtrznymi
wi¹zaniami typu helisa-helisa i oddzia³ywaniami z bia³kami opiekuñczymi np. Hsp70,
Hsp90, Hdj1 [20].
W warunkach stresowych pewna czêæ
znajduj¹cych siê w komórce bia³ek ulega
denaturacji, co powoduje wi¹zanie siê do
nich bia³ek opiekuñczych, tym samym uwol-
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nienie czynnika HSF1. Jeli znajduje siê on
w cytoplazmie ulega translokacji do j¹dra.
Aktywacja HSF1 nastêpuje w wyniku trimeryzacji i fosforylacji, po czym wi¹¿e siê on
do sekwencji HSE (Heat Shock Promoter
Element) i zachodzi transkrypcja genów szoku termicznego. Pod koniec odpowiedzi stresowej komórki, aktywnoæ transkrypcyjna
HSF1 jest hamowana przez bezporednie
wi¹zanie Hsp70 i Hdj1 oraz bia³ka HSBP1
(HSF1 binding protein). Prowadzi to do powrotu czynnika HSF1 do formy nieaktywnego monomeru.
Najlepiej poznan¹ dotychczas grup¹ bia³ek szoku termicznego jest grupa bia³ek
Hsp70, której g³ównymi przedstawicielami
w komórkach ssaków s¹:
 bia³ko o masie 72 kDa (Hsp70,
Hsp72), wysoce indukowane przez stres;
 bia³ko o masie 73 kDa (Hsc70,
Hsp73), ulegaj¹ce konstytutywnie ekspresji we wszystkich komórkach i tkankach.
Bia³ka te wykazuj¹ ponad 80% homologii i wspóln¹ budowê. Wszystkie zbudowane s¹ z domeny ATP-azowej w czêci Nterminalnej (o masie 45 kDa), domeny Cterminalnej (15-18 kDa) wi¹¿¹cej substrat
oraz trzeciej domeny (o masie10 kDa) z
koñcem karboksylowym, której funkcja jest
jeszcze nieznana [44]. Bia³ka z grupy Hsp70
pe³ni¹ w komórce szereg wa¿nych funkcji
(tabela II).
Okazuje siê, i¿ bia³ko Hsp72 wystêpuje
nie tylko w cytoplazmie, ale równie¿ w przestrzeni miêdzykomórkowej, do której mo¿e
byæ biernie uwalniane podczas nekrozy [7]
lub wydzielane w procesie aktywnego transportu przez eksosomy [36] pod wp³ywem
m.in. IFN-g i IL-10 [3]. Obecnoæ bia³ka
Hsp72, jak równie¿ przeciwcia³ anty-Hsp72
potwierdzono w surowicy krwi zdrowych
osób [51], a jego podwy¿szony poziom korelowa³ z chorob¹ naczyñ nerkowych [67].
Uwolnione bia³ko Hsp72 mo¿e wi¹zaæ siê
do ró¿nych komórek m.in. NK, dendrytycznych, makrofagów, monocytów i limfocytów
B poprzez zidentyfikowane ju¿ receptory,
takie jak TLR 2 i 4, CD36 czy CD40, co z
kolei uruchamia kaskadê sygna³ow¹ prowadz¹c¹ do syntezy i wydzielania cytokin prozapalnych [3]. Poza tym bia³ka Hsp, szczególnie z rodziny Hsp70, posiadaj¹ wysok¹
zdolnoæ do immunizacji uk³adu odpornociowego, s¹ jednym z g³ównych epitopów
bakteryjnych rozpoznawanych przez ludzkie limfocyty. Niestety równie¿ w³asne bia³ka Hsp stymuluj¹ uk³ad odpornociowy i
uczestnicz¹ w patogenezie chorób autoimmunologicznych np. m³odzieñczego zapalenia stawów czy stwardnienia rozsianego
[50]. Coraz wiêksza zewn¹trzkomórkowa
rola jak¹ przypisuje siê ostatnio bia³ku Hsp72
spowodowa³a, i¿ bia³ko to jest obecnie okrelane nie tylko jako bia³ko chaperonowe
(opiekuñcze), ale przede wszystkim jako
bia³ko chaperokinowe  bia³ko opiekuñcze
o aktywnoci cytokinowej.
W zwi¹zku z tym, ¿e bia³ka szoku termicznego s¹ tak niezwykle istotne dla homeostazy komórkowej, a ich synteza jest
indukowana równie¿ przez stany patofizjologiczne, zbadano poziom ekspresji tych
bia³ek w komórkach pacjentów cierpi¹cych
na ró¿ne choroby. I tak stwierdzono podwy¿szony poziom komórkowych bia³ek Hsp,
zw³aszcza z rodziny Hsp70 m.in. w przypad-

ku wielu nowotworów [19,30], choroby Alzhaimera [21], jak równie¿ w chorobach nerek.
Bia³ko Hsp72 w ostrej niewydolnoci
nerek
Badania ekspresji bia³ek Hsp w ostrej
niewydolnoci nerek (ONN) z oczywistych
wzglêdów sprowadza siê g³ównie do modeli zwierzêcych oraz badañ in vitro. ONN spowodowana niedokrwieniem/reperfuzj¹
(ischemia/reperfusion  I/R) nerki jest dosyæ dobrze poznanym i opisanym czynnikiem stresowym indukuj¹cym odpowied
szoku termicznego, w tym syntezê Hsp72,
w komórkach nerek [56,62]. Niedokrwienie
powoduje szereg negatywnych nastêpstw
na poziomie komórkowym, poczynaj¹c od
zaburzeñ funkcji komórek przy stosunkowo
krótkim okresie niedokrwienia, a koñcz¹c na
komórkowej mierci w procesie apoptozy lub
nekrozy w konsekwencji przed³u¿aj¹cego
niedokrwienia i wyczerpania komórkowego
ATP [12]. Jakkolwiek nekroza to gwa³towny, niekontrolowany i nieodwracalny rozpad
komórek, apoptoza to cile regulowany
mechanizm, oparty na równowadze pomiêdzy stopniem uszkodzenia komórek, mo¿liwoci¹ ich naprawy oraz inicjacj¹ kaskad
sygna³owych prowadz¹cych do ostatecznej
mierci. W zale¿noci wiêc od nasilenia i
czasu dzia³ania czynnika uszkadzaj¹cego
komórkê mo¿e ona ulec nekrozie, pozostaæ
nieuszkodzona lub ulec czêciowemu
uszkodzeniu. Ta za z kolei mo¿e ulec regeneracji lub mo¿e ulec apoptozie [4]. O tym
czy komórka jest w stanie odwróciæ zmiany
wywo³ane czynnikiem stresowym czy te¿ nie
(i w konsekwencji ulec apoptozie) decyduj¹
m.in. oddzia³ywania miêdzy uszkodzonymi
(zdenaturowanymi) bia³kami. W zwi¹zku z
tym bia³ka Hsp, w tym Hsp72 wydawa³y siê
byæ jednym z g³ównych regulatorów procesu apoptozy. Tak jest w rzeczywistoci. Nadekspresja Hsp70 w komórkach epitelialnych nerek zmniejsza³a apoptozê wywo³an¹ wyczerpaniem ATP bêd¹cego konsekwencj¹ niedokrwienia [61]. Mechanizm
hamowania apoptozy przez Hsp72 jest dwojaki: Hsp72 blokuje MAP kinazê JNK, co
zapobiega uwalnianiu cytochromu c z mitochondriów lub hamuje dalsze etapy apoptozy (ju¿ po uwolnieniu cytochromu c) poprzez
blokowanie tworzenia apoptosomu i aktywacji kaspazy 3 [9].
Ochronna rola bia³ka Hsp72 w komórkach poddanym niedokrwieniu nie sprowadza siê tylko do zapobie¿enia apoptotycznej mierci. Pozostawienie przy ¿yciu komórki, która nie mo¿e pe³niæ swoich funkcji
jest pozbawione fizjologicznego sensu.
Szkodliwoæ niedokrwienia (wyczerpania
ATP) polega g³ównie na zaburzeniu organizacji aktynowego cytoszkieletu komórki.
Prowadzi to do utraty biegunowoci komórkowej, niezwykle istotnej dla komórek cewkowych, mog¹cej powodowaæ m.in. przesuniêcie pompy Na/K ATP-azowej, zmianie
kierunku wydalania sodu i w konsekwencji
redukcjê filtracji k³êbuszkowej.
Liczne badania udowadniaj¹ rolê bia³ek
Hsp w przywracaniu integralnoci cytoszkieletu i biegunowoci komórki. Stres wywo³any niedokrwieniem i wyczerpaniem ATP
powoduje wzrost ekspresji bia³ek Hsp i obni¿enie ekspresji bia³ek zwi¹zanych z cy-
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toszkieletem, w tym Na/K-ATPazy [63].
Mo¿e to sugerowaæ udzia³ Hsp w przywracaniu tym bia³kom swojej pierwotnej lokalizacji. Id¹c tym tropem udowodniono i¿:
1. ekspresja Hsp72 koreluje z od³¹czaniem siê Na/K ATPazy od cytoszkieletu,
2. Hsp72 ³¹cz¹c siê z Na/K-ATPaz¹ stabilizuje j¹, tym szybciej i d³u¿ej, im gwa³towniej przebiega³o wyczerpanie ATP [54].
Wyniki te pozwoli³y opracowaæ model
przeciwdzia³aj¹cy skutkom ONN wywo³anej
niedokrwieniem/reperfuzj¹ oparty na dodaniu rekombinowanego Hsp72 lub przeciwcia³ anty-Hsp72 in vitro [11]. Badania przy
u¿yciu tego modelu potwierdzi³y rolê Hsp72
w regeneracji i stabilizacji bia³ek wchodz¹cych w sk³ad cytoszkieletu.
Poddanie komórek wczeniejszemu
dzia³aniu umiarkowanego stresu (tzn. niemiertelnemu) jest znanym czynnikiem, który przyczynia siê do lepszej prze¿ywalnoci
w warunkach, które zwykle s¹ dla komórek
miertelne. Organizmy i tkanki wykazuj¹ce
nadekspresjê bia³ek Hsp s¹ bardziej odporne na stres, ni¿ te w których synteza Hsp
jest zahamowana. Bior¹c pod uwagê te fakty
udowodniono, i¿ umiarkowane niedokrwienie nerek in vivo powodowa³o nie tylko
wzrost syntezy bia³ek Hsp (w tym Hsp72),
ale równie¿ zapobiega³o dezorganizacji cytoszkieletu w korze szczurzej nerki poddanej dalszemu, powtarzanemu niedokrwieniu
[5]. Z kolei obni¿enie ekspresji genu hsp72
powodowa³o zwiêkszenie komórkowych
uszkodzeñ (mierzonych uwalnianiem Na/K
ATPazy z cytoszkieletu) w komórkach cewkowych pozbawionych ATP [53]. Porównanie przebiegu ONN wywo³anej niedokrwieniem w 2 szczurzych liniach, które charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ zdolnoci¹ do produkcji
Hsp72, sugeruje tak¿e, i¿ bia³ka Hsp mog¹
³agodziæ skutki I/R. Podobne wyniki uzyskano w badaniach na ludziach. Wystêpowanie polimorfizmu genu hsp72 upoledzaj¹cego jego ekspresjê korelowa³o z ryzykiem
wyst¹pienia ostrej niewydolnoci nerek u noworodków z nisk¹ wag¹ urodzeniow¹ [22].
Najnowsze badania pokazuj¹ efekt podania
szczurom GGA (Geranylogeranyloacetonu),
znanego stymulatora ekspresji Hsp72, w
postaci zmniejszonego poziomu BUN i kreatyniny w przebiegu ONN wywo³anej niedokrwieniem/reperfuzj¹. Quercetin  inhibitor
Hsp72, znosi³ ten efekt [59]. Wreszcie okazuje siê, i¿ Hsp72 blokuj¹c aktywacjê czynnika NF-kB, hamuje stan zapalny w nerkach
szczurów wywo³any przez niedokrwienie/
reperfuzjê [32].
Jakkolwiek wiêkszoæ badañ dotycz¹cych ekspresji bia³ek Hsp w przebiegu ONN
przeprowadzana jest na modelu dowiadczalnym I/R, nieliczne badania udowadniaj¹ ochronny efekt Hsp72 w ONN wywo³anej
dzia³aniem gentamycyny [65] lub chlorku rtêci [58].
Reasumuj¹c wydaje siê, i¿ cytoprotekcyjny efekt bia³ka Hsp72 mo¿e w przysz³oci zostaæ wykorzystany do obni¿enia ryzyka wyst¹pienia ONN lub przyczyniæ siê do
³agodzenia jej skutków.
Bia³ko Hsp72 w transplantacji nerek
Procedura przeszczepienia nerki bardzo
przypomina model niedokrwienno/reperfuzyjny uszkodzenia nerki. Podobnie jak w
przypadku badañ nad tym modelem, eks-
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Rycina 1
Czynniki indukuj¹ce ekspresjê bia³ek szoku termicznego [2].
Conditions that induce the heat shock response [2].
Tabela I
Bia³ka szoku termicznego [1].
Heat shock proteins [1].

Nazw a

M asa cz¹steczkow a (kDa)

Lokalizacja kom órkow a

Funkcja

Ubikw ity na

8

Cy toplazm a / j¹dro

Degradacja bia³ek

Hsp10

10

M itochondria

Kofaktor dla Hsp 60

M a³e Hsp (sHsp)

20 - 30

Cy toplazm a/ j¹dro

Ró¿nicow anie kom órek

Hsp40

40

Cy toplazm a / j¹dro

Kofaktor dla Hsp 70

Hsp60

60

M itochondria

Bia³ko opiekuñcze

Hsp70

70

Cy toplazm a / j¹dro

Bia³ko opiekuñcze

Hsp90

90

Cy toplazm a / j¹dro

Bia³ko opiekuñcze

Tabela II
Funkcje bia³ek z grupy Hsp70.
Functions of Hsp70 family proteins.









Dzia³aj¹ jako bia³ka opiekuñcze w procesie formowania prawid³owej struktury bia³ek [14,27].
Bior¹ udzia³ w reaktywacji bia³ek po denaturacji [18].
Zapobiegaj¹ niew³aciwym oddzia³ywaniu bia³kowym i tworzeniu siê agregatów [25].
Kieruj¹ uszkodzone bia³ka do degradacji [28].
Odgrywaj¹ rolê w utrzymaniu kszta³tu komórki i transdukcji sygna³u, wi¹¿¹c
i stabilizuj¹c elementy cytoszkieletu [8].
Maj¹ dzia³anie anty-apoptotyczne poprzez hamowanie aktywacji kinaz bia³kowych
ró¿nych kaskad sygna³owych np. SAPK/JNK, p38 [23].
Hamuj¹ syntezê cytokin prozapalnych poprzez blokowanie kompleksu kinazy I B
i w konsekwencji inhibicji czynnika NF- kB [32,34].
Odpowiadaj¹ za tzw. termotolerancjê komórek, co oznacza, ¿e komórki poddane
nieznacznemu szokowi termicznemu, a nastêpnie regeneracji prze¿ywaj¹ dzia³anie kolejnego
stresu, który inaczej by³by dla nich letalny [37].

perymentalne zwiêkszanie ekspresji bia³ka
Hsp72 w przeszczepianej, szczurzej nerce
(g³ównie poprzez podgrzanie), skutkowa³o
zwiêkszeniem odpornoci komórek na
uszkodzenia wywo³ane niedokrwieniem [52]
i nisk¹ temperatur¹ [29]. Ostatnie badania
ex vivo pokazuj¹ jednak, i¿ ekspresja Hsp72
w nerce nie zmienia siê i pozostaje na niskim poziomie od momentu pobrania narz¹du, do kilkumiesiêcznego okresu po przeszczepieniu narz¹du. Nie obserwowano
równie¿ wzrostu ekspresji Hsp72, gdy nastêpowa³y zaburzenia funkcji graftu [48]. Zarówno badania te, jak i efekt zwiêkszonej
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ekspresji Hsp72 w modelach zwierzêcych
sugeruj¹, i¿ ewentualna stymulacja produkcji bia³ka Hsp72 mog³aby poprawiæ funkcjê
przeszczepionej nerki. Jakkolwiek mo¿e to
mieæ równie¿ negatywne nastêpstwa. Okazuje siê bowiem, ¿e poziom bia³ka Hsp72
produkowanego przez przeszczepion¹, a
nastêpnie odrzucan¹ nerkê, korelowa³ z
obecnoci¹ Hsp72-reaktywnych limfocytów
T, co sugeruje rolê tego bia³ka w immunizacji uk³adu odpornociowego gospodarza
przeciwko antygenom przeszczepionego
organu [60].

Hsp72 w przewlek³ych chorobach
nerek
Dane dotycz¹ce ekspresji bia³ka Hsp72
i innych bia³ek szoku termicznego w przypadku przewlek³ej niewydolnoci nerek
(PNN) oraz chorobach, które mog¹ do niej
prowadziæ s¹ bardzo sk¹pe. Nieliczne ostatnie badania prowadzone na myszach, ujawni³y rolê bia³ka Hsp72 w immunizacji komórek uk³adu odpornociowego w przebiegu
k³êbuszkowego zapalenia nerek [31] i toczniowego zapalenia nerek [17], sugeruj¹c
równie¿ terapeutyczn¹ rolê przeciwcia³ antyHsp72. Pozosta³e badania, prowadzone in
vitro, dotycz¹ g³ównie ochronnej roli, jak¹
pe³ni bia³ko Hsp72 w komórkach mezangialnych, cewkowych i podocytach, w warunkach stresu oksydacyjnego towarzysz¹cego przewlek³ej niewydolnoci nerek [16,35,
68]. W³aciwie nie ma ¿adnych danych dotycz¹cych ekspresji bia³ka Hsp72 w komórkach krwi chorych z PNN leczonych zachowawczo lub hemodializami. Tymczasem hemodializa jest znanym czynnikiem stresowym, aktywuj¹cym komórki krwi w kr¹¿eniu pozaustrojowym (linie krwi, b³ony dializacyjne) [42]. Dostêpnoæ tych komórek
oraz metody oznaczania w nich poziomu
bia³ek s¹ du¿o ³atwiejsze, ni¿ w przypadku
komórek nerki. Toksyny mocznicowe s¹ tak¿e znanym czynnikiem indukuj¹cym odpowied szoku termicznego w komórkach poddanych ich dzia³aniu in vitro lub in vivo w
modelach zwierzêcych [41]. Jednak¿e do tej
pory nie opisano ich wp³ywu na ekspresjê
bia³ek Hsp w komórkach krwi chorych z
ONN lub PNN leczonych zachowawczo i
dializami. Bior¹c pod uwagê wa¿n¹ rolê jak¹
odgrywa bia³ko Hsp72 w indukcji stanu zapalnego i mia¿d¿ycy, które bardzo czêsto
towarzysz¹ PNN, badania takie mog³yby siê
przyczyniæ do znalezienia przyczyn tych
komplikacji. Wstêpne wyniki badañ prowadzonych w kraju, wykazuj¹ce korelacjê pomiêdzy poziomem przeciwcia³ anty-Hsp72
a ryzykiem wyst¹pienia stanu zapalnego w
przebiegu PNN, zdaj¹ siê potwierdzaæ s³usznoæ poszukiwañ prowadzonych w tym kierunku [49]. W zasadzie jedyn¹ metod¹ leczenia chorych z PNN, której wp³yw na ekspresjê bia³ka Hsp72 opisano doæ dobrze,
jest ci¹g³a ambulatoryjna dializa otrzewnowa. Dlatego te¿ tej kwestii powiêcono nastêpny rozdzia³ niniejszej pracy.
Hsp72 w dializie otrzewnowej
Jednym z g³ównych ograniczeñ ci¹g³ej
ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO)
jest pogorszenie morfologicznych i czynnociowych w³aciwoæ b³ony otrzewnej. Skutkuje to zmniejszeniem jej zdolnoci ultrafiltracyjnej i w konsekwencji prowadzi do zakoñczenia leczenia t¹ metod¹. Podstawowym czynnikiem negatywnie wp³ywaj¹cym
na b³onê otrzewnej jest bioniezgodnoæ p³ynów dializacyjnych (PD), na dzia³anie których otrzewna jest ci¹gle nara¿ona [26]. Do
tej pory w badaniach in vitro okrelono w³aciwoci p³ynów odpowiadaj¹ce za ich toksycznoæ. Nale¿¹ do nich niskie pH, wysoka osmolarnoæ, wysokie stê¿enie glukozy,
mleczanu i produktów degradacji glukozy
[33,38,46]. Sk³ad i co za tym idzie w³aciwoci p³ynów dializacyjnych s¹ ci¹gle ulepszane, jakkolwiek sama zasada dzia³ania tej
metody leczenia wyklucza stworzenie ca³-
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kowicie biozgodnych p³ynów. CADO polega na powtarzanym wprowadzaniu do jamy
otrzewnej roztworów o du¿ej osmolarnoci
(dla zapewnienia dyfuzji zwi¹zków toksycznych i ultrafiltracji wody) st¹d te¿ komórki
poddane dzia³aniu p³ynu, zawsze bêd¹ nara¿one na ostre warunki stresowe. W zwi¹zku z tym nale¿a³o siê spodziewaæ, i¿ w komórkach jamy otrzewnej bêdzie nastêpowaæ
indukcja bia³ek Hsp w odpowiedzi na stres
zwi¹zany z obecnoci¹ p³ynów. Rzeczywicie, liczne badania udowodni³y wzrost poziomu Hsp72 m.in. w komórkach mezotelialnych poddanych dzia³aniu PD in vitro
[1,6], in vivo [2,40] oraz w leukocytach
otrzewnowych badanych ex vivo [43]. Wyniki te potwierdzaj¹ przydatnoæ badania poziomu Hsp72 do oceny biozgodnoci p³ynów
dializacyjnych. Jakkolwiek dalsze eksperymenty in vitro okreli³y rolê bia³ka Hsp72 nie
tylko jako markera toksycznoci p³ynów, ale
równie¿ jako bia³ka o funkcji ochronnej. Podobnie jak w przypadku ONN wywo³anej I/
R, umiarkowany stres powoduj¹cy wzrost
poziomu Hsp72, przystosowywa³ komórki na
niekorzystne dzia³anie PD. Ludzkie komórki mezotelialne poddane umiarkowanemu
szokowi cieplnemu lub ekspozycji na p³yny
dializacyjne wykazywa³y du¿o wy¿sz¹ tolerancjê na toksycznoæ PD ni¿ komórki niepoddane wstêpnemu szokowi. Transfekcja
badanych komórek hsp72 cDNA potwierdzi³a bezporedni udzia³ bia³ka Hsp72 w obserwowanym mechanizmie cytoprotekcyjnym [10].
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿
ostatnie badania okreli³y rolê bia³ka Hsp72
nie tylko jako wskanika biozgodnoci p³ynów dializacyjnych, ale równie¿ wskaza³y
jego wa¿n¹ funkcjê w mechanizmie chroni¹cym komórki poddane toksycznemu dzia³aniu tych p³ynów. Jakkolwiek w warunkach
klinicznych transfekcja cDNA lub kontrolowane podgrzanie komórek jamy otrzewnej jest niemo¿liwe. Ewentualne wykorzystanie fizjologicznych mechanizmów reguluj¹cych poziom bia³ka Hsp72 mog³oby
zwiêkszyæ tolerancjê na stosowane p³yny i
tym samym zredukowaæ ich efekty uboczne. Obecnie znane s¹ przyk³ady wykorzystania farmakologicznej indukcji syntezy
bia³ka Hsp72 dla z³agodzenia skutków ró¿nych procesów patologicznych np. udaru
mózgu, wrzodów ¿o³¹dka czy cukrzycy [57].
Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez wywo³anie warunków stresowych np. zwiêkszenie iloci
zdenaturowanych bia³ek lub poprzez nasilenie fizjologicznych mechanizmów, np. wyd³u¿enie czasu wi¹zania czynnika HSF1 do
DNA [57]. Wydaje siê wiêc, i¿ tylko kwesti¹
czasu jest przeprowadzenie prób farmakologicznej stymulacji odpowiedzi szoku termicznego u pacjentów leczonych dializ¹
otrzewnow¹.
Hsp72 w nowotworach nerki
Je¿eli cytoprotekcyjny efekt bia³ka
Hsp72 w przypadku dzia³ania czynników
stresowych na zdrowe komórki jest korzystny, tak w przypadku nowotworów staje siê
on dzia³aniem negatywnym. Wysoki poziom
bia³ka Hsp72 w komórkach nowotworowych
m.in. koreluje ze z³ymi rokowaniami w leczeniu raka piersi [55], a tak¿e ze zwiêkszon¹ odpornoci¹ na chemoterapiê raka
koci [61]. Mechanizm cytoprotekcyjny bia-

³ek Hsp, g³ównie Hsp90, jest w zasadzie taki
sam jak w przypadku zdrowych komórek:
adaptacja do niekorzystnych warunków,
hamowanie apoptozy, stabilizacja i ochrona
bia³ek m.in. odpowiedzialnych za proces
transformacji nowotworowej (ErbB2, Src,
kinazy serynowe). W przypadku raka jasnokomórkowego nerki (renal cell carcinoma,
RCC), stanowi¹cego ok. 85% wszystkich
nowotworów nerki, nie stwierdzono znacz¹cego wzrostu poziomu bia³ek Hsp (w tym
Hsp72) [39], co sugeruje, i¿ byæ mo¿e nie
uczestnicz¹ one bezporednio w tej transformacji nowotworowej. Zauwa¿ono natomiast, ¿e mutacja genu hsp70 o zwiêkszonej ekspresji prowadzi³a do immunizacji cytotoksycznych limfocytów T (TLC) przeciwko komórkom rakowym [24]. Póniejsze badania, w których indukowano syntezê Hsp72
w liniach nowotworowych RCC in vitro [15]
potwierdzi³y, i¿ ewentualne zwiêkszenie ekspresji Hsp72 w komórkach nowotworowych
mog³oby byæ sygna³em immunizuj¹cym
uk³ad odpornociowy pacjenta przeciwko
komórkom rakowym.
Jakkolwiek badania nad wykorzystaniem Hsp72 w immunizacji TLC przeciwko
komórkom RCC jeszcze d³ugo pozostan¹ w
cieniu leku o nazwie Oncophage. Jest to
szczepionka oparta na kompleksach bia³ka
Hsp gp96 z antygenami komórek nowotworowych. Kompleksy te s¹ izolowane z guzów nerki pacjenta i charakteryzuj¹ siê wysok¹ specyficznoci¹ w immunizacji uk³adu
odpornociowego przeciw komórkom rakowym. Kliniczne badania nad tym lekiem
wesz³y ju¿ w 3 fazê i s¹ bardzo obiecuj¹ce.
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