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Leczenie autosomalnej dominuj¹cej postaci
zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek
 stan obecny i perspektywy
Autosomalna dominuj¹ca postaæ zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek
(autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest uwarunkowan¹
genetycznie chorob¹ wystêpuj¹c¹ w populacji ogólnej z czêstoci¹ 1:1000 i
odpowiedzialn¹ za 10% przypadków schy³kowej niewydolnoci nerek wymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego. Dziêki postêpom, jakie dokonuj¹ siê w ostatnich latach, istnieje szansa, ¿e w niedalekiej przysz³oci bêdziemy w stanie zahamowaæ lub skuteczniej ni¿ obecnie spowolniæ postêp tej choroby. Celem naszej pracy jest omówienie aktualnych pogl¹dów na postêpowanie z chorymi z
ADPKD i perspektyw leczenia tej choroby.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 171-174)

Treatment of autosomal dominant polycystic kidney
disease  current status and perspectives

Mariusz NIEMCZYK
Leszek P¥CZEK
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Leszek P¹czek
S³owa kluczowe:
 autosomalne dominuj¹ce zwyrodnienie
wielotorbielowate nerek
 leczenie
 inhibitory receptora V2
 inhibitory sygna³u proliferacji
 somatostatyna
Key words:
 autosomal dominant polycystic kidney disease
 treatment
 V2 receptor inhibitors
 proliferation signal inhibitors
 somatostatin

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is an inherited disorder affecting 1 in 1,000 people and responsible for 10% of cases of the end
stage renal disease. Due to recent progress, there is a chance that effective
treatment for ADPKD will be developed. The aim of our paper is to review the
current concepts concerning management of ADPKD patients and perspectives
for future therapies.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 171-174)

Autosomalna dominuj¹ca postaæ zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease,
ADPKD) jest uwarunkowan¹ genetycznie
chorob¹ wystêpuj¹c¹ w populacji ogólnej z
czêstoci¹ 1:1000 i odpowiedzialn¹ za 10%
przypadków schy³kowej niewydolnoci nerek wymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego. Oprócz zmian nerkowych mo¿e
dojæ do powstania zmian w innych narz¹dach, w tym m.in. torbieli w w¹trobie i têtniaków podstawy mózgu [4]. Dziêki postêpom, jakie dokonuj¹ siê w ostatnich latach,
istnieje szansa, ¿e w niedalekiej przysz³oci bêdziemy w stanie zahamowaæ lub skuteczniej ni¿ obecnie spowolniæ postêp tej
choroby. Celem naszej pracy jest omówienie aktualnych pogl¹dów na postêpowanie
z chorymi z ADPKD i perspektyw leczenia
tej choroby.
Jednym z kluczowych mechanizmów
patogenetycznych w rozwoju ADPKD jest
zwiêkszenie wewn¹trzkomórkowego stê¿enia cyklicznego adenozynomonofosforanu
(cAMP). Przyczyn¹ ADPKD jest mutacja
genu PKD1 (w typie I ADPKD), koduj¹cego
policystynê 1 (PC1), lub genu PKD2 (w typie II ADPKD), koduj¹cego policystynê 2
(PC2). W warunkach fizjologicznych aktywacja PC1 poci¹ga za sob¹ aktywacjê PC2,
bêd¹cej nieselektywnym kana³em wapniowym obecnym w b³onie komórkowej oraz
retikulum endoplazmatycznym, w wyniku

czego dochodzi do nap³ywu jonów wapniowych (Ca2+) do cytoplazmy. To powoduje
zablokowanie cyklazy adenylowej 6 oraz
pobudzenie fosfodiesterazy, a tym samym
zmniejszenie stê¿enia cAMP. Do zahamowania cyklazy adenylowej dochodzi tak¿e
na drodze aktywacji bia³ek G przez aktywowan¹ PC1. Zmniejszenie stê¿enia cAMP
powoduje zahamowanie aktywnoci kinazy
bia³kowej aktywowanej mitogenami (mitogen
activated protein kinase, MAPK) oraz kinazy regulowanej pozakomórkowo (extracellulary regulated kinase, ERK), co prowadzi
do zahamowania proliferacji komórek. Nieprawid³owe PC1 lub PC2 zaburzaj¹ przebieg
procesów omówionych powy¿ej, czego efektem jest zwiêkszenie stê¿enia cAMP i brak
kontroli proliferacji komórek [23]. Dodatkowo, u pacjentów z ADPKD stwierdzono
zwiêkszon¹ ekspresjê receptora V2 dla wazopresyny, której towarzyszy zwiêkszone
stê¿enie kr¹¿¹cej wazopresyny. Aktywacja
receptora V2 jest kolejnym z mechanizmów
aktywacji cyklazy adenylowej i zwiêkszenia
stê¿enia cAMP [25]. Ponadto, cAMP gra rolê
w zmianie fenotypu komórek nab³onka cewek z absorpcyjnego na sekrecyjny, zwi¹zanej z zaburzeniem przezb³onowego transportu jonów chlorkowych i przyspieszaj¹cej
wydzielanie p³ynu do wnêtrza torbieli [18].
W zwi¹zku z powy¿szym opracowywane s¹ metody leczenia, maj¹ce na celu
zmniejszenie stê¿enia cAMP. Wspomniano,
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¿e jednym z mechanizmów patogenetycznych jest nadmierny efekt wazopresyny.
Wobec tego, przynajmniej teoretycznie, jednym z najprostszych rozwi¹zañ jest wypijanie du¿ej iloci wody, co spowoduje zmniejszenie wydzielania wazopresyny, czego
przejawem bêdzie zmniejszenie osmolalnoci moczu [9]. Obecnie w Stanach Zjednoczonych prowadzone s¹ 2 badania kliniczne maj¹ce na celu okrelenie skutecznoci
wypijania du¿ej iloci wody u pacjentów z
ADPKD [11]. Kolejn¹ mo¿liwoci¹ jest zablokowanie czynnoci receptorów V2.
Pierwszym z inhibitorów receptora V2 poddanych badaniom by³ preparat OPC-31260
(mozawaptan), który jednak cechowa³ siê
mniejszym powinowactwem do ludzkiego
receptora V2, ni¿ drugi z badanych leków OPC-41061, znany tak¿e jako tolwaptan
[16,22]. Tolwaptan jest badany w badaniach
Tolvaptan Efficacy and Safety in Management of Polycystic Kidney Disease and Its
Outcomes obejmuj¹cych badanie II fazy
(TEMPO 2/4) oraz III fazy (TEMPO3/4). Do
tego drugiego w³¹czono 1500 pacjentów w
131 orodkach w wielu krajach. Zakoñczenie obserwacji zaplanowano na 2011 rok.
Kolejne badanie kliniczne tego leku jest prowadzone w Japonii [11]. Inhibitory receptora V2 s¹ bezpieczne i dobrze tolerowane,
powoduj¹c jedynie uczucie pragnienia, ale
nie hamuj¹ rozwoju torbieli w w¹trobie u
osób z ADPKD ze wzglêdu na brak receptorów V2 w komórkach w¹troby [16,22].
Lekiem, który hamuje powstawanie
cAMP zarówno w nerkach, jak i w w¹trobie,
jest somatostatyna i jej analogi, w tym oktreotyd i lanreotyd [23]. Pó³roczne leczenie
oktreotydem uznano za bezpieczne i prawdopodobnie skuteczne [19]. Badanie kliniczne oceniaj¹ce wp³yw leczenia oktreotydem
na postêp choroby nerek jest obecnie prowadzone we W³oszech, za badanie oceniaj¹ce wp³yw lanreotydu na postêp choroby w¹troby by³o prowadzone w krajach beneluksu i zosta³o ju¿ zakoñczone [11]. Do
mo¿liwych dzia³añ niepo¿¹danych nale¿¹
biegunka, jad³owstrêt i kamica ¿ó³ciowa [4].
Komórki cewek nerkowych posiadaj¹
receptory tak¿e dla innych ni¿ wazopresyna agonistów cyklazy adenylowej - parathormonu (PTH), adrenaliny i noradrenaliny,
sekretyny, peptydu naczyniowo-jelitowego,
prostaglandyny E2, adenozyny oraz forskoliny [10]. Forskolina jest substancj¹ uzyskiwan¹ z korzeni Coleus forskohli (zwanej
pokrzyw¹ lub sza³wi¹ indyjsk¹) i stanowi
sk³adnik m.in. od¿ywek dla kulturystów i preparatów zio³owych wspomagaj¹cych odchudzanie [9]. Forskolina nale¿y do diterpenów,
substancji zawartych tak¿e m.in. w sza³wii i
rozmarynie. Dlatego u¿ywanie tych produktów najpewniej powinno byæ odradzane osobom z ADPKD, podobnie jak spo¿ywanie
napojów zawieraj¹cych kofeinê, która hamuj¹c fosfodiesterazê, równie¿ zwiêksza stê¿enie cAMP [16]. Inne substancje zwiêkszaj¹ce produkcjê cAMP, to teofilina i leki b-adrenergiczne [9].
Innym mechanizmem patogenetycznym
w ADPKD jest szlak kinazy mTOR (mammalian target of rapamycine). Fizjologicznie
aktywowana PC1 wchodzi w interakcje z
tuberyn¹, co hamuje aktywnoæ mTOR i prowadzi do zahamowania proliferacji i wzrostu komórek. Dowiedziono, ¿e w ADPKD
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Schemat komórkowych szlaków biochemicznych odgrywaj¹cych rolê w patogenezie ADPKD oraz punktów
uchwytu dla najbardziej obiecuj¹cych terapii celowanych.
Skróty: RS, receptor dla somatostatyny; V2R, receptor V2 dla wazopresyny; PC1, policystyna 1; PC2, policystyna 2; CA, cyklaza adenylowa; PDE, fosfodiesteraza; Ca2+, jony wapniowe; cAMP, cykliczny adenozynomonofosforan; mTOR, kinaza mammalian target of rapamycine.
Scheme of main cellular biochemical pathways involved in ADPKD pathogenesis and targets for the most hopeful
therapies.

mTOR wykazuje zwiêkszon¹ aktywnoæ
[23]. Bia³ko to mo¿na zahamowaæ lekami z
grupy inhibitorów sygna³u proliferacji (proliferation signal inhibitors, PSI), do której nale¿¹ stosowane m.in. w transplantologii rapamycyna, czyli sirolimus (SRL), oraz ewerolimus. SRL zmniejsza³ nasilenie zaburzeñ
w zakresie macierzy pozakomórkowej i b³ony podstawnej cewek w modelu zwierzêcym
ADPKD [1]. W badaniach eksperymentalnych SRL hamowa³ progresjê choroby zarówno w nerkach [23], jak i w w¹trobie [17].
Obecnie prowadzone s¹ 4 badania oceniaj¹ce skutecznoæ SRL w ADPKD oraz jedno, w którym bada siê ewerolimus [11]. Bezpieczeñstwo stosowania SRL w dawkach 12 mg na dobê w ci¹gu pierwszego pó³rocza
leczenia oceniono jako dobre [21]. Uproszczony schemat punktów uchwytu dla najbardziej obiecuj¹cych terapii celowanych w
ADPKD przedstawiono na rycinie 1.
Degradacjê bia³ek macierzy pozakomórkowej hamuje tak¿e inhibitor metaloproteinaz, batimastat, który by³ badany w modelu zwierzêcym choroby [4].
W ADPKD stwierdzono zwiêkszon¹ ekspresjê i zmienion¹ lokalizacjê receptora dla
nab³onkowego czynnika wzrostu (epidermal
growth factor receptor, EGFR), którego aktywacja stymuluje aktywnoæ kinaz
MAPK/ERK i skutkuje nasileniem proliferacji komórek. W badaniach przedklinicznych
stwierdzono skutecznoæ inhibitorów kinazy tyrozynowej zwi¹zanej z EGFR oraz inhibitorów innych kinaz [16,23].
W ADPKD zaobserwowano równie¿
zwiêkszenie ekspresji bia³ek Ras, aktywatorów komórkowych kaskad sygnalizacyjnych. Wiadomo, ¿e lowastatyna hamuje
potranslacyjn¹ modyfikacjê Ras. W kaska-

dzie kinaz bia³kowych aktywowanej przez
Ras znajduje siê MEK. Inhibitor MEK spowalnia³ proliferacjê komórek ADPKD w warunkach in vitro [16]. Roskowityna, inhibitor
kinaz cyklinowych hamuje rozwój PKD u
myszy [4].
Do innych leków o dzia³aniu przeciwproliferacynym nale¿¹ tryptolid, lek stosowany
w tradycyjnej medycynie chiñskiej [4]  w
Chinach aktualnie prowadzone jest badanie
kliniczne dotycz¹ce jego zastosowania w ADPKD [11]  oraz pioglitazon, doustny lek hipoglikemizuj¹cy z grupy tiazolidynedionów [4].
PC1 zmniejsza podatnoæ komórek na
apoptozê [3]. W ADPKD stwierdzono przyspieszenie apoptozy w nab³onku torbieli oraz
komórkach prawid³owych cewek i jej zwi¹zek z pogorszeniem czynnoci nerek. St¹d
idea zahamowania apoptozy u pacjentów z
ADPKD przy pomocy m.in. inhibitorów kaspaz [16].
Zauwa¿ono, ¿e u osób ze wspó³istnieniem mukowiscydozy i ADPKD, ta druga
choroba przebiega ³agodniej [22]. W gromadzeniu p³ynu wewn¹trz torbieli nerkowych
odgrywa rolê przep³yw jonów chlorkowych
przez kana³ jonowy CFTR (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator)
[18]. Zastosowanie inhibitora CFTR pozwala spowolniæ wzrost torbieli w warunkach in
vitro oraz in vivo [27].
Powiêkszanie siê torbieli nerkowych wi¹¿e siê z uciskiem na s¹siaduj¹cy zdrowy
mi¹¿sz i naczynia. To wi¹¿e siê z niedokrwieniem i aktywacj¹ uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Z kolei aktywacja uk³adu RAA prowadzi na drodze licznych mechanizmów do nadcinienia têtniczego i
zwi¹zanego z nim zwiêkszenia ryzyka sercowo-naczyniowego oraz do niewydolnoci
nerek. Nadcinienie têtnicze jest czêstym
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Tabela I
Zalecenia dla pacjentów z ADPKD
Recommendations for patients with ADPKD

Zalecane

Niezalecane

Spo¿y w anie
p³y nów

Wskazane w y pijanie jak najw iêkszej iloci
w ody  co najm niej 3 litrów na dobê

Napoje zaw ieraj¹ce kofeinê

Dieta

Zdrow a dieta, tzn. z ograniczeniem
t³uszczów zw ierzêcy ch i cukrów prosty ch
oraz sodu (do 6 g na dobê)

Poda¿ bia³ka >1 g/kg m asy cia³a na dobê
Sza³w ia
Rozm ary n

Wy si³ek fizy czny

Wskazany regularny w y si³ek fizy czny,
najlepiej spacery, p³y w anie

Sporty kontaktow e
Palenie ty toniu

Sty l ¿y cia

Utrzy m anie idealnej m asy cia³a

Cinienie têtnicze

Opty m alnie < 130/80

Leki

ACEI  I rzut w leczeniu NT
ARB  alternaty w a dla ACE-I
Staty ny
Diurety ki tiazy dow e  II rzut w NT
Diurety ki pêtlow e  III rzut w NT

Praw dopodobnie CCB
Estrogeny (najlepsze przezskórne)
Przeciw krzepliw e, w ty m ASA
 jeli krw iom ocz w w y w iadzie
ß-agonici
Sekrety na
Teofilina
Forskolina  substancja z korzeni
Coleus forskohli (zw anej pokrzy w ¹
lub sza³w i¹ indy jsk¹)  sk³adnik
m .in. od¿y w ek dla kultury stów i preparatów
zio³ow y ch w spom agaj¹cy ch odchudzanie

Inne

Skróty: ADPKD, autosomalna dominuj¹ca postaæ zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek; NT, nadcinienie têtnicze; ACEI, inhibitory konwertazy angiotensyny; ARB, blokery receptora angiotensyny; CCB, blokery kana³ów wapniowych; ASA, kwas acetylosalicylowy.

wczesnym objawem choroby i wystêpuje
nawet u 60% pacjentów z ADPKD i prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek. St¹d wydaje siê,
¿e zablokowanie uk³adu RAA wydaje siê byæ
celowe [7,16]. Blokada uk³adu RAA prowadzi do zmniejszenia bia³komoczu i przerostu lewej komory serca [5], ale nie udowodniono, aby inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) lub blokery receptora angiotensyny (ARB) spowalnia³y postêp ADPKD [18].
Niemniej jednak kontrola cinienia têtniczego jest uwa¿ana za kluczowy element terapii osób z przewlek³¹ chorob¹ nerek i uwa¿a siê, ¿e ACEI lub ARB powinny byæ lekami pierwszego wyboru. Uwa¿a siê, ¿e wartoæ cinienia têtniczego u osoby doros³ej z
ADPKD nie powinna przekroczyæ 130/80. Za
istotny element leczenia nadcinienia têtniczego uwa¿a siê restrykcjê sodu. Diuretyki
uznawane s¹ za leki II rzutu w leczeniu nadcinienia têtniczego [9], jednak bior¹c pod
uwagê czêsty defekt zagêszczania moczu
u osób z ADPKD i obserwowan¹ poliuriê,
nie mo¿na wykluczyæ, ¿e stosowanie diuretyków mo¿e siê wi¹zaæ z ryzykiem hipowolemii [18].
Nie wyjaniono dot¹d, jaki wp³yw maj¹
blokery kana³ów wapniowych (calcium channel blocker, CCB) na przebieg ADPKD u ludzi. Werapamil zwiêksza stê¿enie cAMP w
komórkach miêniówki g³adkiej naczyñ [12].
Leczenie CCB pogarsza przebieg ADPKD
u szczurów [6]. Dlatego najprawdopodobniej nale¿a³oby zachowaæ ostro¿noæ stosuj¹c CCB u pacjentów z ADPKD. Z kolei
kalcymimetyki, zwiêkszaj¹ce wewn¹trzkomórkowe stê¿enie Ca2+ i zmniejszaj¹ce stê¿enie PTH, hamuj¹ wzrost zaawansowanych torbieli nerkowych u szczurów [8]. Badania dotycz¹ce wp³ywu leków hipotensyjnych na postêp ADPKD oraz ich bezpieczeñstwa w tej grupie chorych trwaj¹ [11].

Uwa¿a siê, ¿e tak¿e dyslipidemia, jako
czynnik ryzyka postêpu przewlek³ej choroby nerek, powinna byæ leczona. Uwa¿a siê,
¿e lekami I rzutu powinny byæ statyny, a argumentem za tym s¹ ich dzia³ania plejotropowe, w tym wspomniany powy¿ej wp³yw
na bia³ka Ras [18]. Na uniwersytecie stanu
Kolorado prowadzone jest obecnie badanie
kliniczne dotycz¹ce wp³ywu prawastatyny
ma rozwój ADPKD [11].
W leczeniu pacjentów z ADPKD nale¿y
pamiêtaæ równie¿ o eliminacji innych czynników ryzyka postêpu przewlek³ej choroby
nerek poprzez porady dietetyczne i pomoc
w zaprzestaniu palenia tytoniu, jak równie¿
zalecanie utrzymania prawid³owej masy cia³a i regularnego wysi³ku fizycznego. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e przebudowane torbielowato
narz¹dy wewnêtrzne s¹ nara¿one na urazy,
dlatego osoby z ADPKD powinny unikaæ
sportów kontaktowych. Ponadto pacjent z
ADPKD mo¿e wymagaæ leczenia objawowego powik³añ choroby  bólu, zaka¿eñ,
krwiomoczu, czy kamicy nerkowej. U kobiet
z ADPKD mo¿e dochodziæ do masywnego
rozwoju torbieli w¹troby, zale¿nego od estrogenów. Dlatego kobiety z ADPKD powinny unikaæ stosowania leków zawieraj¹cych
estrogeny, a jeli to konieczne  zaleca siê
minimalizacjê ich dawek oraz wybór przezskórnej drogi podawania [9]. Zalecenia dla
pacjentów z ADPKD podsumowano w tabeli I.
Po wyst¹pieniu schy³kowej niewydolnoci nerek (end stage renal disease, ESRD)
pacjent z ADPKD mo¿e byæ leczony zarówno dializami, jak i przeszczepieniem nerki.
Pacjenci leczeni hemodializami wykazuj¹
lepsze prze¿ycie, ni¿ osoby z ESRD z innych przyczyn. Ponadto w porównaniu z
osobami z przewlek³¹ chorob¹ nerek lub
ESRD o innej etiologii wykazuj¹ znacznie
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wiêksze stê¿enia erytropoetyny [28]. Osoby leczone dializami otrzewnowymi maj¹
podobne wyniki odleg³e, jak pacjenci z inn¹
przyczyn¹ ESRD [15]. Po przeszczepieniu
nerki choroba nie nawraca w narz¹dzie
przeszczepionym, w przeciwieñstwie do
wielu innych przyczyn.
Nefrektomia jest wskazana w przypadku nawracaj¹cych lub przewlek³ych zaka¿eñ
torbieli oraz u osób ze znacznie powiêkszonymi nerkami w ramach przygotowania do
przeszczepienia nerki. Zazwyczaj wykonuje siê nefrektomiê jednostronn¹, gdy¿ zabieg obustronny jest obci¹¿ony zwiêkszonym ryzykiem powik³añ pooperacyjnych
[14], chocia¿ istniej¹ doniesienia o udanych
nefrektomiach obustronnych wykonanych
równoczenie z zabiegiem przeszczepienia
nerki [13]. Alternatyw¹ dla nefrektomii klasycznej jest nefrektomia laparoskopowa [2].
Warto wspomnieæ o zabiegowym leczeniu torbieli w¹troby. Gdy powoduj¹ one objawy, istnieje szereg mo¿liwoci leczenia 
od nak³ucia ze sklerotyzacj¹, poprzez fenestracjê metod¹ klasyczn¹ lub laparoskopow¹, po resekcjê w¹troby lub nawet przeszczepienie w¹troby w przypadku zespo³u
masy [20]. W obserwacji Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
znajduj¹ siê pacjenci z wywiadem jednoczesnego przeszczepienia w¹troby i nerki z
powodu zespo³u masy. Ponadto, wzrost torbieli, zarówno nerek jak i w¹troby, próbowano z powodzeniem hamowaæ embolizuj¹c têtnice je zaopatruj¹ce [24].
W przypadku wyst¹pienia raka nerki u
osoby z ADPKD zasady leczenia s¹ podobne, jak u osób bez ADPKD.
Osoby z rozpoznanym têtniakiem orodkowego uk³adu nerwowego mo¿na skutecznie
i bezpiecznie leczyæ neurochirurgicznie [26].
Aktualne leczenie ADPKD opiera siê na
eliminacji czynników ryzyka typowych dla
wszystkich chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek oraz leczeniu powik³añ choroby. Postêp naukowy pozwala ju¿ dzi wprowadziæ
pewne zalecenia swoiste dla tej populacji.
W najbli¿szych latach leczenie ADPKD najprawdopodobniej zostanie zrewolucjonizowane i mo¿liwe bêdzie prowadzenie leczenia przyczynowego.
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