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Klasyfikacja i patogeneza uk³adowych zapaleñ
naczyñ
Artyku³ streszcza aktualny stan wiedzy na temat klasyfikacji i patomechanizmu uk³adowych zapaleñ naczyñ z zajêciem nerek, okrelaj¹c podstawy systematyki tych schorzeñ. Szczególn¹ rolê w klasyfikacji vasculitis odgrywa odkrycie zwi¹zku ich przebiegu klinicznego z obecnoci¹ w surowicy chorych autoprzeciwcia³ skierowanych przeciwko antygenom cytoplazmatycznym neutrofili
(ANCA). Przeciwcia³a ANCA odgrywaj¹ równie¿ czo³ow¹ rolê w patogenezie
zmian zapalnych w cianie naczyñ, co zosta³o w niniejszym opracowaniu podkrelone, oprócz opisu innych elementów i specyfiki immunopatogenezy uk³adowych zapaleñ naczyñ.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 193-196)

Classification and pathogenesis of systemic vasculitis
Current knowledge on classification and pathogenesis of systemic vasculitis with renal involvement is summarized, accounting for basis of classification
of these entities. Particular role in classification of vasculitis is played by discovery of autoantibodies present in patients' sera, directed against neutrophil
cytoplasmic antigens (ANCA). These antibodies also bear pivotal importance in
pathogenesis of inflammation in the vessel wall, emphasized in this article, along
with other components of immunopathogenesis of systemic vasculitis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 193-196)

Zapalenie naczyñ (vasculitis, angiitis) to
uszkodzenie cian naczyñ krwiononych
wywo³ane przez odczyn zapalny, prowadz¹ce do zaburzenia ich funkcji i przez to do
upoledzenia czynnoci narz¹dów przez nie
unaczynianych. Uk³adowe zapalenie naczyñ
(vasculitis systemica) to wielonarz¹dowy
zespó³ kliniczny, charakteryzuj¹cy siê zapaleniem i martwic¹ w³óknikowat¹ cian naczyñ krwiononych (rycina 1). Ze wzglêdu
na to, ¿e najczêciej wystêpuj¹ce uk³adowe
zapalenia naczyñ dotycz¹ przede wszystkim drobnych naczyñ krwiononych, które
s¹ bogato reprezentowane w ³o¿ysku naczyniowym nerek, zajêcie tego w³anie narz¹du jest typowe dla uk³adowych zapaleñ naczyñ.
Jako pomocnicze kryterium klasyfikacyjne mo¿na przyj¹æ za³o¿enia etiologiczne
choroby opisuj¹c zapalenie naczyñ jako pierwotne, gdy nie mo¿na okreliæ jego jednoznacznej przyczyny oraz wtórne, o ile czynnik sprawczy jest ewidentny, jak infekcja,
choroba nowotworowa, czy choroba autoimmunologiczna. Od czasu pojawienia siê
pierwszych opisów ziarniniakowatoci Wegenera, jako modelowego uk³adowego zapalenia naczyñ, przewa¿a³y tendencje do
klasyfikowania tych schorzeñ w oparciu o
kryteria histopatologiczne. Jako wyró¿nik
przyjmowano wówczas wystêpowanie
ognisk martwicy w³óknikowatej i zajêcie
przez proces zapalny co najmniej dwóch
uk³adów. Pierwsza usystematyzowana klasyfikacja uk³adowych zapaleñ nerek pochodz¹ca ze rodowiska reumatologicznego

(American College of Rheumatology 1990),
nie uwzglêdnia³a jednak niektórych aspektów chorób nerek, wobec czego okaza³a siê
nieprzydatn¹ dla nefrologów. Obecnie obowi¹zuj¹ca systematyka zapaleñ naczyñ zaproponowana przez konferencjê ekspertów
w Chapel Hill (USA) w 1994 roku przyjê³a
kaliber naczynia objêtego zmianami zapalnymi [4] (tabela I i rycina 2).
Powy¿sza klasyfikacja niesie ze sob¹
pewne ograniczenia. Na jej podstawie rzadko rozpoznawane jest guzkowe zapalenie
têtnic ze wzglêdu na to, ¿e jest ono przede
wszystkim chorob¹ rednich naczyñ, chocia¿ zajmuje jednak równe¿ ma³e têtnice.
Ten ostatni fakt powoduje, ¿e przypadki polyarteritis nodosa klasyfikowane s¹ zwykle
jako ziarniniakowatoæ Wegenera. Podobnie, w systemie oceny z Chapel Hill nie ma
miejsca dla czêsto rozpoznawanego zapalenia naczyñ ograniczonego do nerek, które manifestuje siê jako gwa³townie postêpuj¹ca glomerulopatia zwi¹zana z przeciwcia³ami ANCA. Odkrycie zwi¹zku tych przeciwcia³ z uk³adowymi zapaleniami naczyñ
stworzy³o podstawê do nowego standardu
klasyfikacyjnego: ANCA (+), lub ANCA (-)
vasculitis [2]. Immunofluorescencja porednia utrwalonych etanolem granulocytów obojetnoch³onnych umo¿liwi³a zró¿nicowanie
przypadków o lokalizacji oko³oj¹drowej (pANCA) i cytoplazmatycznej (c-ANCA), co
sta³o siê przes³ank¹ do dalszego zró¿nicowania ANCA (+) zapaleñ naczyñ. Wkrótce
jednak okaza³o siê, ¿e powy¿sze typy immunofluorescencji odpowiadaj¹ okrelonym
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Rycina 1
Obrazy mikroskopowe k³êbuszków nerkowych typowe dla uk³adowego zapalenia naczyñ. a  k³êbuszek
prawid³owy; b, c, d  k³êbuszki z martwic¹ w³óknikowat¹ i z rozplemem zewn¹trzw³oniczkowym ("pó³ksiê¿yce"); e  zdjêcie immunofluorescencyjne z³ogów w³óknika w k³êbuszku; f  sk¹pe z³ogi immunoglobulin G w k³êbuszku w ANCA (+) vasculitis (pauci-immune glomerulonephritis).
Microscopic images of renal glomeruli typical for
systemic vasculitis. a  normal glomerulus, b, c, d 
glomeruli with fibrinoid necrosis and extracapillary
proliferation ("crescents"); e  immunofluorescence of fibrin deposits in glomerulus; f  scanty deposits of IgG in ANCA positive vasculitis (pauci-immune glomerulonephritis).

Rycina 2
Klasyfikacja uk³adowych zapaleñ naczyñ wed³ug
Chapel Hill Consensus Conference (Jennette JC i
wsp. 1994) [4].
Classification of systemic vasculitis according to the
Chapel Hill Consensus Conference (Jennette JC et
al. 1994) [4].

enzymom cytoplazmatycznym neutrofilów:
p-ANCA mieloperoksydazie (MPO), a pANCA proteinazie 3 (PR3), oznaczanym w
praktyce klinicznej immunoenzymatycznie.
Co wiêcej, oznaczenia biochemiczne lepiej
koreluj¹ z rozpoznaniem zapalenia naczyñ
i jego przebiegiem klinicznym, ni¿ immunofluorescencyjne i w³anie te pierwsze (MPO
i PR3) s¹ obecnie zalecane do stosowania
w praktyce. Tabela II ilustruje zwi¹zek ANCA
z najczêciej rozpoznawanymi uk³adowymi
zapaleniami naczyñ.
Fakt, i¿ przeciwcia³a ANCA s¹ wykrywane u ponad 80% pacjentów z zapaleniami
drobnych naczyñ [5] i istnieje wyrana korelacja miana tych przeciwcia³ z aktywnoci¹ choroby, nie dowodzi jeszcze ich istotnoci patogenetycznej w vasculitis. W¹tpliwoci te mo¿e jeszcze potêgowaæ brak powtarzalnoci wywo³ania zapalenia naczyñ u
zwierz¹t dowiadczalnych po do¿ylnym podaniu ANCA. Przekonywuj¹cym dowodem
za patogennoci¹ tych przeciwcia³ jest natomiast obserwacja kliniczna wykazuj¹ca
rozwój MPO (+) zapalenia naczyñ u noworodka matki z ANCA-MPO vasculitis [10].
PR3 i MPO wykazuj¹ sta³¹ ekspresjê na
powierzchni granulocytów obojêtnoch³on-
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nych, ulegaj¹c¹ znacznemu wzmocnieniu w
rodowisku zapalnym, charakteryzuj¹cym
siê aktywnoci¹ cytokin TNFa, GM-CSF i
IL-18. Kolejna interakcja aktywowanych
przez cytokiny neutrofili z ANCA-IgG skutkuje wydzielaniem przez te komórki toksycznych rodników tlenowych i enzymów proteolitycznych (w tym PR3 i MPO) - mediatorów uszkodzenia komórek ródb³onka naczyñ, stanowi¹cego zaczyn ich zapalenia.
Prócz tego PR3 i MPO o oddzia³ywaniu kationowym wi¹¿¹ siê z ujemnie na³adowan¹
powierzchni¹ komórek ródb³onka, powoduj¹c ich apoptozê. Zapalne uszkodzenie endotelium dokonuje siê tak¿e przez adherencjê do niego aktywowanych fagocytów, które nastêpnie penetruj¹ przez warstwê ródb³onka do przestrzeni pozanaczyniowej (rycina 3). Do penetracji leukocytów przez
ródb³onek dochodzi tak¿e w skutek wydzielania przez jego komórki chemokin po pobudzeniu przez przeciwcia³a anty-endotelialne [6].
Wspomniany wy¿ej udzia³ TNFa w patomechanimie ANCA (+) vasculitis potwierdzaj¹ obserwacje in vivo w modelu dowiadczalnym, gdzie przeciwcia³a anty-TNFa zapobiega³y tworzeniu siê pó³ksiê¿yców w k³ê-

buszkach i krwotokom p³ucnym jako objawom eksperymentalnego zapalenia naczyñ,
a tak¿e zmniejszenie objawów glomerulopatii zwi¹zanej z ANCA przez podanie infliximabu (humanizowane przeciwcia³a antyTNFa) w próbach klinicznych [1].
W zapaleniach naczyñ zwi¹zanych z
ANCA obserwuje siê charakterystyczny profil cytokinowy, zwi¹zany z zaanga¿owaniem
subpopulacji limfocytów T wspomagaj¹cych.
I tak w pocz¹tkowej fazie ziarniniakowatoci Wegenera dominuje aktywnoæ IFNg, a
tak¿e TNFa i IL-12 zale¿nych od prozapalnej populacji Th1, natomiast w miarê progresji i uogólniania siê choroby zaznacza siê
przewaga promuj¹cej produkcjê przeciwcia³
populacji Th2 (cytokiny IL-4 i IL-10) oraz
ekspansja komórek B z produkcj¹ PR3ANCA [7]. W tej jednostce chorobowej
stwierdzono równie¿ istnienie fenotypu komórek T CD28- (pozbawionych ligandu
cz¹stki kostymuluj¹cej) koreluj¹cych z zajêciem narz¹dowym. Komórki te maj¹ w³asnoci cytotoksyczne i charakter komórek
efektorowych-pamiêci o wysokim zró¿nicowaniu. Kr¹¿¹ce komórki T wykazuj¹ cechy
aktywacji, stwierdza siê du¿y odsetek komórek pamiêci immunologicznej. Limfocyty
Z. Hruby

Rycina 4
Interakcje miêdzy komórk¹ prezentuj¹c¹ antygen
(APC), neutrofilem, limfocytem B, a limfocytem T
wspomagaj¹cym CD28- w produkcji zale¿nych od
autoantygenu przeciwcia³ ANCA.
Interactions between antigen-presenting cell (APC),
neutrophil, lymphocyte B and T helper lymphocyte
CD28- in generation of autoantigen-dependent
ANCA antibodies.

Rycina 3
Schemat zdarzeñ kluczowych dla patogenezy ANCA-vasculitis(Jennette JC i wsp. 2006) [4].
Scheme of events pivotal for pathogenesis of ANCA-vasculitis ((Jennette JC et al. 2006) [4].

Tabela I
Klasyfikacja z Chapel Hill z wyszczególnieniem rodzajów zapaleñ naczyñ.
Chapel Hill classification identifying particular types of vasculitis.
zapalenie m a³y ch naczy ñ
ziarniniakow atoæ Wegenera

plam ica
Heinocha-Schoenleina

zespó³ Churg-Straussa

zapalenie naczy ñ w krioglobulinem ii

m ikroskopow e zapalenie w ielonaczy niow e

skórne (leukocy toklasty cze) zapalenie naczy ñ

zapalenie rednich naczy ñ
guzkow e zapalenie têtnic

choroba Kaw asaki
zapalenie du¿y ch naczy ñ

olbrzy m iokom órkoqw e (skoroniow e) zapalenie têtnic

zapalenie ty pu Takay ashu

Tabela II
Przeciwcia³a ANCA a najczêciej rozpoznawane uk³adowe zapalenia naczyñ.
ANCA antibodies and most frequently diagnosed types of systemic vasculitis.
c-ANCA

p-ANCA

anty -PR3

anty -M PO

ziarniniakow atoæ Wegenera

85%

10%

57%

16%

m ikroskopow e zapalenie w ielonaczy niow e M PA

30%

62%

14%

49%

ograniczone do nerek

25%

65%

36%

46%

zespó³ Churg-Straussa

10%

60%

guzkow e zapalenie têtnic

5%

15%

CD 28- odgrywaj¹ istotn¹ rolê w autoimmunizacji w zapaleniach naczyñ, która jest u³atwiona wskutek nieprawid³owej kostymulacji, co przyspiesza dojrzewanie specyficznych dla autoantygenu komórek B produkuj¹cych ANCA bez pomocy limfocytów Th.
Interakcje miêdzy komórk¹ prezentuj¹c¹
antygen (APC), neutrofilem, limfocytem B,
a limfocytem T wspomagaj¹cym CD28- w
produkcji zale¿nych od autoantygenu przeciwcia³ ANCA przedstawiono na Rycinie 4.
Nosicielstwo antygenów Staphylococcus aureus stanowi czynnik predysponuj¹cy do ANCA vasculitis ze wzglêdu na homologiê tych bia³ek z epitopami ludzkiego
PR3. Inny mechanizm indukcji PR3-ANCA
to powstawanie bia³ka komplementarnego

do genu PR3 (cPR3) o odwrotnej sekwencji
aminokwasów. Przeciwcia³a do cPR3 indukuj¹ przeciwcia³a anty-idiotypowe reaguj¹ce krzy¿owo z PR3, co skutkuje powstaniem
ANCA [9]. Staphylococcus aureus, wirus
Ross River i Entamoeba histolytica zawieraj¹ sekwencje homologiczne do cPR3, co
t³umaczy ich zdolnoæ do indukcji zapalenia
naczyñ.
Sporód czynników rodowiskowych
rodowisko wiejskie, nara¿enie na rozpuszczalniki organiczne, przebyte trzêsienie ziemi stanowi¹ czynniki ryzyka, natomiast palenie tytoniu wydaje siê byæ czynnikiem
ochronnym (!) [3]. Innymi czynnikami ryzyka s¹ nara¿enie na krzem, leki: propylotiouracyl, minocyklina, penicylamina. Z kolei
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Lionaki i wsp. stwierdzili, ¿e choroba tarczycy (byæ mo¿e autoimmunologiczna), a nie
tyreostatyki, jak to wczeniej s¹dzono, stanowi¹ ryzyko rozwoju vasculitis, co mo¿e
byæ zwi¹zane z krzy¿ow¹ reaktywnoci¹
peroksydazy tarczycy z MPO neutrofilów [8].
Oprócz mechanizmów zwi¹zanych z
przeciwcia³ami ANCA, immunopatogeneza
uk³adowych zapaleñ naczyñ obejmuje zapalenie wywo³ane przez kompleksy immunologiczne i zapalenie spowodowane przez
mechanizmy odpowiedzi komórkowej.
Wszystkie one prowadza do aktywacji komórek ródb³onka, która zapocz¹tkowuje
postêpuj¹c¹ niedro¿noæ naczynia z uszkodzeniem narz¹dów i wynikaj¹c¹ st¹d d³ugotrwa³¹ chorob¹. W olbrzymiokomórkowym zapaleniu têtnic dominuje mechanizm
komórkowej nadwra¿liwoci opónionej
(DTH): komórki dendrytyczne w przydance
i b³onie rodkowej aktywuj¹ limfocyty CD4
co prowadzi do chemotaksji monocytów, wydzielania IL-1, IL-6, IF-g, PDGF i VEGF i rozwoju zapalenia têtnic ze zwê¿eniem wiat³a. W guzkowym zapaleniu têtnic osadzanie siê kompleksów immunologicznych prowadzi do zawa³ów nerki, powstawania mikrotêtniaków, a uszkodzenie ciany naczynia wywo³uj¹ granulocyty. W chorobach autoimmunologicznych (RA, SLE) istnieje deficyt komórek CD4 (regulatorowych) i w patogenezie vasculitis odgrywaj¹ rolê autoprzeciwcia³a anty-endotelialne oraz skierowane przeciw moleku³om adhezyjnym.
Przeciwcia³a te s¹ toksyczne wobec komórek ródb³onka w mechanizmie cytotoksycznoci zale¿nej od przeciwcia³, w obecnoci
komórek NK. W efekcie dochodzi do miejscowej aktywacji krzepniêcia i stanu zapalnego ciany naczynia.
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