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Bia³komocz k³êbuszkowy  wybrane aspekty
patofizjologiczne wczoraj i dzi
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Wiedza dotycz¹ca budowy i funkcji bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego
uleg³a w ostatnich latach istotnemu wzbogaceniu dziêki wykryciu warstwy glikokaliksu po³¹czonej ze ródb³onkiem naczyniowym oraz lepszemu poznaniu
budowy i dzia³ania warstwy podocytowej i przestrzeni podpocytowej. Postêpy
w tym zakresie s¹ zgodne z dawniejszym pogl¹dem, ¿e bariera filtracyjna k³êbuszka nerkowego jest jednostk¹ strukturaln¹ charakteryzuj¹c¹ siê selektywnoci¹ przepuszczalnoci zale¿n¹ od wielkoci i odkszta³calnoci bia³ek surowicy krwi oraz od integralnoci strukturalnej i czynnociowej wszystkich jej
warstw. Rola polianionowej struktury k³êbuszka nerkowego w kszta³towaniu
siê bia³komoczu jest coraz bardziej podwa¿ana, chocia¿ kontrowersyjna. Rola
pofiltracyjnej obróbki bia³ek przez cewki nerkowe w powstawaniu bia³komoczu
jest s³abo poznana w poszczególnych glomerulopatiach i wymaga dalszych
badañ.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 153-156)

Glomerular proteinuria  selective pathophysiological
aspects  yesterday and to day
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Identification of the endothelial glycocalix and of the structure and function
of the podocyte layer and subpodocyte space essentially enriched our knowledge concerning function of the glomerular filtration barrier. Recent findings in
this field are consistant with the ancient view that the gomerular filtration barrier is highly size and shape-selective. The role of the polyanionic character of
the glomerulus in the pathogenesis of proteinuria is recently object of attack
and controversy. Proteinuria is predominantly dependent upon the functional
intactnes of all layers of the filtration barrier. The role of postfiltration metabolism of proteins by proximal tubular cells in the pathogenesis of final proteinuria is only scarcely elaborated and needs further investigations.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 153-156)

Pojawienie siê bia³komoczu jest wa¿nym
objawem, niepokoj¹cym zarówno lekarza jak
i chorego. wiadczy o tym chocia¿by fakt
opublikowania prawie 400 prac w roku 2008
powiêconych patogenezie, diagnostyce i
leczeniu chorych z bia³komoczem lub bia³komoczowi w ró¿nych modelach dowiadczalnych. To wzrastaj¹ce zainteresowanie
patofizjologi¹ bia³komoczu spowodowane
jest nie tylko tym, ¿e ucieczka bia³ek z moczem mo¿e byæ przyczyn¹ zmian hemodynamicznych (hipowolemia), wodno-elektrolitowych (obrzêki) i metabolicznych (utrata
witaminy D, dyslipemia), hormonalnych (aktywacja uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron), immunologicznych (zmniejszenie
odpornoci humoralnej) oraz zaburzeñ
krzepniêcia (trombofilia), ale równie¿ nefrotoksycznym dzia³aniem bia³ek przes¹czanych w k³êbuszkach nerkowych przyspieszaj¹cych fibrotyzacjê i zanik mi¹¿szu nerkowego. Chocia¿ bia³komocz tylko rzadko
jest pochodzenia przednerkowego (przelewowego u chorych z mioglobulinemi¹, patologicznymi ³añcuchami lekkimi immunoglobulin lub z woln¹ hemoglobinemi¹) lub zanerkowego (w stanach zapalnych dróg mo-

czowych), to jednak najczêciej jest objawem uszkodzenia mi¹¿szu nerkowego, w
tym g³ównie k³êbuszków nerkowych, za
rzadziej cewek nerkowych (wydzielanie bia³ek przez komórki cewek dystalnych, produkty rozpadu bia³ek przes¹czonych w k³êbuszkach ale rozk³adanych przez komórki
cewek nerkowych).
W roku 2003 opublikowalimy stan wiedzy na temat patofizjologii bia³komoczu k³êbuszkowego w 2002 roku [21]. Obecna praca ma na celu podsumowanie postêpów w
zakresie patofizjologii bia³komoczu k³êbuszkowego jakie dokona³y siê na przestrzeni
ostatnich 6-7 lat.
Dla przejrzystoci przedmiotem pracy
bêd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Definicja bia³komoczu.
2. Struktura bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego w stanach fizjologicznych:
a) warstwa glikokaliksu pokrywaj¹ca
ródb³onek naczyñ w³osowatych k³êbuszka
nerkowego;
b) ródb³onek naczyñ w³osowatych z
okienkami (endothelium fenestratum);
c) b³ona podstawna k³êbuszka nerkowego (GBM);
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d) przestrzeñ podpocytowa;
e) warstwa podocytów;
3. Funkcja bariery k³êbuszkowej w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

stwa ródb³onka (glikokaliks) wykazuje istotny wp³yw zarówno na przepuszczalnoæ jak
i ³adunek elektryczny bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego.

Definicja bia³komoczu
Zgodnie z zaleceniami zespo³u doradczego Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI) jako bia³komocz (mowa
o ³¹cznej iloci wydalanych z moczem bia³ek) okrela siê wartoæ wy¿sz¹ od 200 mg/
g kreatyniny lub albuminuriê wy¿sz¹ od 30
mg/d (lub wy¿sz¹ od 25 mg/g kreatyniny).
Postêpy w zakresie metodyki oznaczania
albumin w moczu sprawi³y, ¿e obecnie okrela siê albuminuriê jako marker czynnoci
filtracyjnej bariery k³êbuszkowej. Wydalanie
albumin w iloci > 30 mg/d lecz < 300 mg/d
okrela siê jako mikroalbuminuriê, za wartoci > 300 mg/d  jako albuminuriê. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e podane wartoci dotycz¹ górnej granicy zakresu normalnego oraz
¿e rednie wydalanie bia³ka ca³kowitego z
moczem nie przekracza 50 mg/d, za albumin  10 mg/d. Na bia³ka ca³kowite sk³adaj¹ siê g³ównie albuminy, bia³ko Tamma-Horsfalla oraz bia³ka niskocz¹steczkowe takie jak
a-1-mikroglobulina i b2-mikroglobulina. Bia³komocz nasilaj¹ takie czynniki jak gor¹czka, wysi³ek fizyczny, pionowa pozycja cia³a i
ci¹¿a. Tote¿ proteinuriê ca³kowit¹ i albuminuriê nale¿y oznaczyæ w warunkach standardowych (najlepiej po nocnym spoczynku).

ródb³onek naczyñ w³osowatych
k³êbuszka
Struktura ródb³onka naczyñ k³êbuszka
nerkowego zosta³a wzglêdnie dobrze poznana. Komórki te wykazuj¹ okienka o rednicy 60-100 nm, wród których wiêkszoæ
nie wykazuje b³on zamykaj¹cych ich wiat³o. Ten fakt sugeruje, ¿e okienka te s¹ ³atwo przepuszczalne dla wody i sk³adników
w niej rozpuszczonych wykazuj¹cych rednicê nawet znacznie wiêksz¹ ni¿ cz¹steczka albuminy (rednica okienka jest prawie
15-krotnie wiêksza od rednicy cz¹steczki
albuminy [36]. Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e
okienka komórek ródb³onkowych zajmuj¹
a¿ 20-50% powierzchni ciany w³oniczek
k³êbuszkowych co ma istotny wp³yw na funkcjê bariery filtracyjnej k³êbuszka [cyt. wg 36].
Pos³uguj¹c siê jednak specjaln¹ metodyk¹
wizualizacyjn¹ mo¿na wykazaæ, ¿e okienka komórek ródb³onkowych s¹ zatkane
czopami glikokaliksu [7,16], co sprawia, ¿e
s¹ one przeszkod¹ dla anionów bia³kowych
osocza, odpychanych przez polianion k³êbuszka. Tak wiêc warstwa ródb³onkowa
mo¿e stanowiæ przeszkodê elektrostatyczn¹ dla cz¹steczek osocza na³adowanych
ujemnie. Typowy defekt przepuszczalnoci
warstwy ródb³onkowej stwierdza siê u kobiet z preeklampsj¹ [8,24] oraz u chorych z
nefropati¹ cukrzycow¹ [27] spowodowany
upoledzon¹ funkcj¹ troficzn¹ ródb³onkowego czynnika wzrostowego [8,27].

Struktura bariery filtracyjnej
k³êbuszka nerkowego
w stanach fizjologicznych
Jeszcze do niedawna uwa¿ano, ¿e bariera filtracyjna k³êbuszka nerkowego sk³ada siê z trzech warstw: z komórek ródb³onka naczyñ w³osowatych k³êbuszka, b³ony
podstawnej k³êbuszka oraz z komórek nab³onka zwanych podocytami pokrywaj¹cych
k³êbuszek nerkowy od wiat³a przestrzeni
Bowmana. W ostatnich latach wiadomoci
dotycz¹ce struktury i czynnoci bariery filtracyjnej uleg³y istotnemu wzbogaceniu
g³ównie dziêki wykryciu warstwy glikokaliksu pokrywaj¹cej ródb³onek w³oniczek k³êbuszkowych oraz poznaniu nowych struktur i czynnoci warstwy podocytów.
Powierzchniowa warstwa
pokrywaj¹ca ródb³onek od strony
wiat³a w³oniczek
Do niedawna u¿ywane metody wizualizacji poszczególnych struktur bariery filtracyjnej k³êbuszka uniemo¿liwia³y uwidocznienie powierzchownej warstwy pokrywaj¹cej
ródb³onek. Stanowi ona glikokaliks ródb³onka, z³o¿ony z proteoglikanów zwi¹zanych z ich b³on¹ cytoplazmatyczn¹. Wykazuje ona gruboæ 200-400 nm [11,36]. W
obrêbie tej b³ony znajduj¹ siê bia³ka wydzielane przez komórki ródb³onkowe (np. perlekan, syndekan, wersykan) po³¹czone ³añcuchami bocznymi glikozoaminoglikanowymi i pokryte bia³kami osocza (np. albuminami) [12,36]. B³ona powierzchowna pokrywa
równie¿ (przynajmniej czêciowo) okienka
komórek ródb³onkowych. Przez zadzia³anie na t¹ warstw¹ powierzchown¹ neuromidaz¹ znacznie wzrasta przepuszczalnoæ tej
warstwy dla albumin oraz zmniejszeniu ulega elektroujemnoæ k³êbuszka [9,17,18,38].
Tak wiêc s¹dzi siê, ¿e powierzchowna war-
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B³ona podstawna k³êbuszka
nerkowego (GBM)
GBM sk³ada siê z lamina rara interna
(przylegaj¹ca od zewn¹trz do ródb³onków)
i externa (na której spoczywaj¹ podocyty) o
gruboci 20-50 nm ka¿da z nich. Pomiêdzy
wymienionymi blaszkami znajduje siê blaszka gêsta o gruboci 50-100 nm. GBM sk³ada siê g³ównie z laminin, proteoglikanów
zawieraj¹cych g³ównie siarczany heparanu
i wiele innych bia³ek strukturalnych [7,10].
Siarczan heparanu wchodz¹cy w sk³ad agrinu (wytwarzanego g³ównie przez podocyty)
lub perlekanu (syntetyzowanego g³ównie
przez ródb³onki k³êbuszka) s¹ istotnymi
ogniwami polianionowej struktury GBM [10].
Jak to wykazano w ostatnim czasie usuniêcie reszt siarczanu heparanu warunkuj¹cych
polianionowy charakter bariery filtracyjnej
nie wykazuje wp³ywu na funkcjê tej ostatniej [10,13,14] co podwa¿a znaczenie stanu elektrostatycznego k³êbuszka w patogenezie bia³komoczu. W obrêbie blaszki gêstej stwierdza siê podobne choæ bardziej
zagêszczone bia³ka strukturalne wystêpuj¹ce w blaszkach rzadkich oraz z w³ókien
z³o¿onych ze spolimeryzowanych monomerów kolagenu IV.
GBM stanowi wa¿ne ogniwo bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego wp³ywaj¹c w
istotny sposób na wspó³czynniki przepuszczalnoci zarówno warstwy ródb³onkowej
jak i podocytów [36]. Zarówno defekty wrodzone jak i nabyte syntezy lamininy-beta-2
[4,25] lub kolagenu IV [1] manifestuj¹ siê
m.in. bia³komoczem, bêd¹cym wyrazem
zwiêkszonej przepuszczalnoci GBM.

Warstwa podocytowa
Podocyty ze swoimi wypustkami stopowatymi po³¹czonymi miêdzy sob¹ b³onami
szczelinowatymi stanowi¹ kluczowe ogniwo
bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego
[12,29] wp³ywaj¹c nie tylko na wspó³czynnik przepuszczalnoci k³êbuszka, ale równie¿ na strukturê i czynnoæ b³ony podstawnej i warstwê ródb³onka naczyniowego
[23,29]. Poznano wiele mutacji pojedynczych genów podocytów prowadz¹cych do
rozwoju zespo³u nerczycowego (mutacje
genu koduj¹cego nefrynê, podocynê, bia³ko WT1, bia³ko CD2AP, bia³ko CRIM1, alfaaktyninê, fosfolipazê C-epsylon) [cyt. wg.
23,31]. Badania te sugeruj¹, ¿e wymienione bia³ka czuwaj¹ nad integralnoci¹ cytoszkieletu i czynnoci¹ podocytów [21,22,23].
Ostatnie lata wzbogaci³y nasz¹ wiedzê,
szczególnie w zakresie genetycznych szlaków reguluj¹cych integralnoæ morfologiczn¹ i czynnociow¹ podocytów. Poznano
m.in. regulatorow¹ rolê cz¹steczek okrelanych jak mikro-RNA dzia³aj¹cych jako potransskrypcyjne represory wi¹¿¹c translacyjne regiony docelowych genów [35]. Kluczow¹ rolê w ich powstawaniu odgrywa enzym
okrelany jako dicer. Delecja dicera jest
przyczyn¹ powstawania zmian morfologicznych i czynnociowych bariery filtracyjnej
k³êbuszka [14,35,37] manifestuj¹cych siê
m.in. bia³komoczem. Swoiste mikro-RNA
uczestnicz¹ m.in. w patogenezie nefropatii
cukrzycowej, zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek, guza Wilmsa i przekszta³cania
komórek nab³onkowych w komórki mezanchymalne [35]. Podocyty s¹ równie¿ miejscem wytwarzania ródb³onkowego czynnika wzrostowego (VEGF), oddzia³ywuj¹cego na czynnoæ ródb³onka naczyñ w³osowatych k³êbuszka [23]. Blokada VEGF przez
rozpuszczalny Flt-2 wykazuje korzystny
wp³yw na glomerulopatiê cukrzycow¹ [22].
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w patogenezie
wielu glomerulopatii (glomerulopatia w przebiegu HIV, cukrzycy i inne) podocyty odgrywaj¹ istotn¹ rolê. W koñcu wspomnieæ nale¿y, ¿e podocyty posiadaj¹ mechanizmy
klirensuj¹ce w stosunku do bia³ek (np. IgG),
zatrzymanych przez barierê filtracyjn¹ k³êbuszka [2]. Ciekawa jest obserwacja, ¿e
podocyty mog¹ stanowiæ do 50% wszystkich
komórek tworz¹cych pó³ksiê¿yc w obrêbie
k³êbuszka nerkowego [40].
Przestrzeñ podpodocytowa
Jak wiadomo od wielu lat podocyty zakotwiczone s¹ w b³onie podstawnej k³êbuszka wypustkami stopowatymi, te ostatnie za
po³¹czone s¹ miêdzy sob¹ b³onami szczelinowatymi stanowi¹ce wa¿ne ogniwo b³ony
filtracyjnej k³êbuszka. Pomiêdzy cia³em
podocyta a ww. b³on¹ znajduje siê przestrzeñ podpodocytowa zakoñczona porem
wyjciowym (exit pore) wpadaj¹cym do przestrzeni Bowmana. Poniewa¿ podocyty wyposa¿one s¹ w aparat kurczliwy pozwalaj¹cy na zmiany rednicy porów wyjciowych
wydaje siê bardzo prawdopodobne, ¿e komórki te mog¹ stanowiæ wa¿ny regulator
oporu dla przep³ywu ultrafiltratu k³êbuszkowego [11,28]. Mo¿na nawet przyj¹æ, ¿e
wzrost cinienia w przestrzeni podpodocytowej mo¿e byæ przyczyn¹ nie tylko spadku
przes¹czania k³êbuszkowego, ale zwrotnego przep³ywu ultrafiltratu do wiat³a naczyñ
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w³osowatych k³êbuszka. Taki mechanizm
móg³by równie¿ s³u¿yæ przep³ukiwaniu filtru z³o¿onego z b³on szczelinowatych, b³ony podstawnej i warstwy ródb³onka k³êbuszkowego [11,28,36]. Drug¹ sk³adow¹
przestrzeni podpodocytowej jest przestrzeñ
miêdzypodocytowa, stanowi¹ca uk³ad drena¿owy k³êbuszka dziêki któremu ultraprzes¹cz dostaje siê do przestrzeni Bowmana.
Ta ostatnia jest trzeci¹ sk³adow¹ tzw. przestrzeni moczowej [11,36]. Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e przestrzeñ podpodocytowa stanowi istotne ogniwa bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego. Podocyty wyposa¿one w odpowiednie struktury morfologiczne, sensory wra¿liwe na zmiany cinienia oraz w aparat kurczliwy wywieraj¹ istotny wp³yw regulacyjny na wielkoæ przes¹czania k³êbuszkowego [11,36]. Funkcja podocytów jest niezwykle wra¿liwa na wiele
czynników uszkadzaj¹cych sygnalizacyjny
aparat tych komórek poprzez wp³yw na ich
polaryzacjê [35,38].
Dzia³anie bariery filtracyjnej
k³êbuszków nerkowych w warunkach
fizjologicznych
Zgodnie z do niedawna jeszcze obowi¹zuj¹cymi pogl¹dami o pojawieniu siê bia³komoczu mia³y decydowaæ wielkoæ, ³adunek i odkszta³calnoæ bia³ek surowicy, integralnoæ morfologiczno-czynnociowa ródb³onka w³oniczek k³êbuszkowych, gruboæ
i budowa (pêkniêcia, tunelizacja) b³ony podstawnej k³êbuszka, liczba i integralnoæ
morfologiczno-czynnociowa podocytów (w
tym b³on szczelinowatych w szczególnoci),
³adunek elektryczny k³êbuszka oraz zmiany
hemodynamiczne zachodz¹ce w poszczególnym nefronie (wielkoæ przep³ywu krwi,
przezw³oniczkowe cinienie hydrauliczne,
cinienie onkotyczne osocza krwi [7,19,
21,26]. Chocia¿ wydaje siê logiczne, ¿e
uszkodzenie sita mechanicznego lub elektrostatycznego bariery filtracyjnej k³êbuszka zwiêksza ryzyko przechodzenia bia³ek
osocza do moczu, to wyniki badañ ostatnich
lat sugeruj¹ potrzebê zmiany niektórych
pogl¹dów dotycz¹cych patomechanizmów
powstawania bia³komoczu. Mo¿na je streciæ w nastêpuj¹cych punktach.
 Wbrew opinii niektórych autorów
[5,6,33,34] w warunkach fizjologicznych
bariera filtracyjna k³êbuszka jest ma³o przepuszczalna dla wiêkszoci bia³ek osocza
[11,12,16,18]. Prawid³owe k³êbuszki nerkowe wykazuj¹ wspó³czynnik przepuszczalnoci Q dla albumin poni¿ej 0,001, co sugeruje, ¿e tylko niewielkie iloci bia³ka docieraj¹
do cewek proksymalnych, gdzie ulegaj¹ resorpcji w postaci niezmienionej lub ulegaj¹
biodegradacji przez lizosomy [6,12,17,30].
 W warunkach fizjologicznych do
cewki bli¿szej dociera tylko oko³o 2 g albumin na dobê, które prawie w ca³oci ulegaj¹
resorpcji szlakiem transcytozy, w której
uczestniczy megalina, lub biodgradacji (w
której uczestniczy kubilina) [11].
 Bia³komocz ostateczny zale¿ny jest
od integralnoci morfologiczno-czynnociowej wszystkich sk³adowych b³ony filtracyjnej, w tym najpewniej równie¿ od stopnia
uszkodzenia polianionowej struktury bariery filtracyjnej uwarunkowanej obecnoci¹
podokalyksyny i innych bia³ek sialynowanych [20]. W szczególnoci zale¿ny jest od

struktury i funkcji warstwy podocytowej
(g³ównie od czynnoci b³on szczelinowatych
i trawiennej podocytów) (patrz ni¿ej).
 Rola resorpcyjna cewki proksymalnej w kszta³towaniu bia³komoczu nie jest wiod¹ca. Upoledzenie resorpcji lub rozk³ad
bia³ek przez komórki cewkowe mo¿e byæ
uwarunkowana nieprawid³ow¹ funkcj¹ megaliny lub kubiliny.
 Podocyty wydaj¹ siê byæ najbardziej
ranliwym ogniwem w patogenezie ró¿nych
glomerulopatii.
 Twierdzenie, ¿e bia³komocz jest wyrazem g³ównie upoledzonej funkcji resorpcyjnej cewek nerkowych [5,6] a nie uszkodzenia bariery filtracyjnej, nie znajduje poparcia w wynikach wiêkszoci badañ dotycz¹cych tego problemu.
Funkcja bariery filtracyjnej w stanach
chorobowych [patrz pimiennictwo
podane w pracach 7,11,18,19,21,23].
Jak to wynika z badañ przedstawionych
wy¿ej, o wielkoci i jakoci bia³komoczu decyduj¹ wszystkie warstwy bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego oraz obróbka
przes¹czanych bia³ek przez komórki cewek
proksymalnych. W ostatnich latach dostarczono wiele dowodów na to, ¿e szczególn¹
rolê w barierze filtracyjnej odgrywa warstwa
podocytowa z przylegaj¹cymi do niej przestrzeniami [11,36,38]. Zidentyfikowano wiele bia³ek wytwarzanych przez podocyty (nefryna, podocyna, bia³ko CD2AP, bia³ko ZO1, alfa-aktynina, aktyna, bia³ko CRIMI1
[7,21,31] tworz¹cych strukturê b³on szczelinowatych lub cytoszkielet podocytów.
Uszkodzenie tych struktur bia³kowych (uwarunkowane genetycznie lub dzia³aniem nefrotoksyn) mo¿e byæ przyczyn¹ du¿ego bia³komoczu. Uszkodzenie warstwy podocytowej mo¿e dotyczyæ nie tylko struktury i funkcji
b³on szczelinowatych (s¹ to tzw. podocytopatie) i wypustek stopowatych, ale równie¿
ich liczby (podocytopenie) i aktywnoci metabolicznej. Zmniejszenie liczby podocytów
mo¿e byæ przyczyn¹ os³abienia podpory
podocytowej, prowadz¹cej do wybrzuszenia
do przestrzeni Bowmana b³ony podstawnej
k³êbuszka i do zrostu z nab³onkiem ciennym tej przestrzeni. Ponadto uszkodzone
podocyty trac¹c swoj¹ polaryzacjê porednio trac¹c zdolnoæ oddzia³ywania na strukturê i czynnoæ warstwy ródb³onkowej i b³ony podstawnej nerek [39]. Uszkodzenie bariery filtracyjnej poci¹ga za sob¹ zwiêkszony nap³yw bia³ek do kanalika bli¿szego nefronu, gdzie konkuruj¹ o wi¹zanie z megalin¹ i kubilin¹, po czym ulegaj¹ resorpcji lub
metabolizacji przez lizosomy.
Ten etap patogenezy bia³komoczu jest
najs³abiej poznany i wymaga dalszych badañ.
Postêpy w zakresie patogenezy bia³komoczu przyczyni³y siê do zidentyfikowania
niektórych genetycznie uwarunkowanych
postaci zespo³u nerczycowego (zespó³ nerczycowy autosomalny recesywny, zespó³
nerczycowy autosomalny recesywny oporny na glikokortykosteroidy) oraz rodzinnej
ogniskowej segmentowej glomerulosklerozy (FSGS) [21,32].
Reasumuj¹c przytoczone wy¿ej fakty
mo¿na sobie wyobraziæ czynnoæ bariery
filtracyjnej w nastêpuj¹cy sposób.
Polianionowy charakter k³êbuszka ner-
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kowego wydaje siê byæ s³ab¹ przeszkod¹ w
przenikaniu cz¹steczek bia³kowych. Zwraca uwagê polianionowy charakter wszystkich warstw bariery filtracyjnej (glikokaliks
ródb³onka naczyñ w³osowatych, warstwa
ródb³onowa, b³ona podstawna k³êbuszka,
b³ona szczelinowata warstwy podocytowej
i same podocyty, warstwa podpodocytowa).
Bia³ka przedostaj¹ce siê przez warstwê glikokaliks ródb³onka i ródb³onek docieraj¹
do GBM i nastêpnie do b³on szczelinowatych. Czêæ bia³ek ulega metabolizacji przez
podocyty, pozosta³a za iloæ dociera do
przestrzeni podpodocytowej i stamt¹d, przez
pory wyjciowe lub kana³y miêdzypodocytowe do przestrzeni Bowmana. Z przestrzeni
Bowmana bia³ka docieraj¹ do cewki bli¿szej,
gdzie mechanizmem megalinowym podlegaj¹ transcytozie lub transportem kubilinowym rozk³adowi przez lizosomy komórek
cewkowych. Bia³komocz mo¿e byæ wynikiem uszkodzenia bariery filtracyjnej na ka¿dym poziomie upoledzonej funkcji resorbcyjnej cewek nerkowych lub wspó³dzia³aniem obu wymienionych mechanizmów. Nieprawdopodobnym wydaje siê, by w k³êbuszkach nawet chorobowo niezmienionych dochodzi³o do swobodnego przes¹czania bia³ek osoczowych, nastêpnie resorbowanych
przez cewki nerkowe. Inaczej mówi¹c bia³komocz by³by przede wszystkim wyrazem
tubulopatii a nie uszkodzenia bariery filtracyjnej [5,6].
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