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Znaczenie podocytów w patogenezie
pierwotnych k³êbuszkowych zapaleñ nerek
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Podocyty wraz z b³on¹ podstawn¹ oraz komórkami ródb³onka pêtli w³oniczkowej stanowi¹ element bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego. Uszkodzenie podocytów obserwuje siê w pierwotnych k³êbuszkowych zapaleniach
nerek przebiegaj¹cych z bia³komoczem. Analiza struktury i funkcji tych komórek stanowi istotny element badañ nad patogenez¹ bia³komoczu i chorób k³êbuszkowych. Ocena zmian zachodz¹cych w obrêbie podocytów ma znaczenie
w diagnostyce i ró¿nicowaniu chorób k³êbuszkowych oraz w monitorowaniu
skutecznoci postêpowania terapeutycznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 20-23)

Role of podocytes in the pathogenesis of primary
glomerulonephritis
Podocytes together with glomerular basement membrane and endothelial
cells of the capillary loop are the part of the glomerular filtration barier. Podocytes
injury is observed in primary glomerulonephritis associated with proteinuria.
Structural and functional analysis of these cells is an essential part of research
in proteinuria and glomerular diseases. Assesement of podocytes abnormalities is important in diagnostics and differentiation of glomerulonephritis and in
monitoring of therapeutic efficacy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 20-23)
Wstêp
Podocyty stanowi¹ istotny element bariery filtracyjnej k³êbuszka nerkowego. Osi¹gniêcia ostatnich lat w zakresie metod biologii molekularnej i technik hodowli komórkowych pozwalaj¹ na badanie tych komórek, poszerzaj¹c wiedzê na temat ich roli w
k³êbuszkach nerkowych. W k³êbuszkowych
zapaleniach nerek obserwuje siê zmiany w
obrêbie podocytów, zwi¹zane przede
wszystkim z ekspresj¹ szeregu bia³ek. Liczne zmiany fenotypowe oraz strukturalne tych
komórek znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w
zaburzeniach funkcji nerek, które w skrajnych przypadkach mog¹ prowadziæ do rozwoju schy³kowej niewydolnoci nerek. Zmiany zachodz¹ce w podocytach ró¿ni¹ siê w
zale¿noci od typu choroby oraz stadium
zaawansowania. Ocena tych zmian wykorzystywana jest obecnie w diagnostyce i ró¿nicowaniu chorób k³êbuszkowych, a tak¿e
w monitorowaniu postêpowania terapeutycznego.
Charakterystyka podocytów
Podocyty stanowi¹ specyficzny rodzaj
ciennych komórek nab³onkowych (visceral
epithelial cells). S¹ to wysoce wyspecjalizowane komórki, które ró¿ni¹ siê od relatywnie p³askich komórek otaczaj¹cych torebkê Bowmana m.in. tym, ¿e s¹ najwiêksze sporód wszystkich komórek k³êbuszka nerkowego [27]. Cech¹ charakterystyczn¹ jest skrajne odró¿nicowanie komórek,
które zwi¹zane jest z nadekspresj¹ inhibitorów kinaz zale¿nych od cyklin, hamuj¹cych
proliferacjê. Wraz z komórkami ródb³onka
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pêtli w³oniczkowej oraz b³on¹ podstawn¹
komórki te tworz¹ barierê filtracyjn¹ k³êbuszka nerkowego, pe³ni¹c znacz¹c¹ rolê nie
tylko w procesie filtracji nerkowej, ale tak¿e
w utrzymaniu integralnoci jej struktury. Kluczowe znaczenie podocytów w utrzymaniu
bariery filtracyjnej k³êbuszka potwierdza fakt,
¿e zmiany w tych komórkach obserwuje siê
we wszystkich glomerulopatiach przebiegaj¹cych z bia³komoczem [2, 23].
Podocyty s¹ komórkami unikatowymi
pod wzglêdem budowy. W ich strukturze
mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce elementy: cia³o
komórki z j¹drem komórkowym oraz wyrostki cytoplazmatyczne: wiêkszy i stopowaty.
Podstawno-boczna strona wyrostków stopowatych reprezentuje funkcjonalne centrum
podocytów, w którym wyró¿nia siê 3 b³onowe domeny: domenê szczytow¹ (apikalna),
kompleks bia³ek b³ony szczelinowej oraz
domenê podstawn¹. Ka¿da z wymienionych
domen wykazuje po³¹czenie z bia³kami cytoszkieletu, co odpowiada za w³aciwe utrzymanie struktury wyrostka stopowatego. W
czêci apikalnej g³ównym bia³kiem podocytów jest podokaliksyna, sjaloglikoproteina
obdarzone ³adunkiem ujemnym, wykazuj¹ca po³¹czenie z aktyn¹ cytoszkieletu poprzez interakcjê z kompleksem bia³ek ezryna/NHERF2 (reguluj¹cy czynnik 2, bêd¹cy
wymieniaczem jonów Na+/H+) [11]. W obrêbie b³ony szczelinowej wystêpuje szereg bia³ek, maj¹cych kluczowe znaczenie w utrzymaniu struktury oraz selektywnoci bariery
filtracyjnej. Kompleks bia³ek b³ony szczelinowej tworz¹ m.in. nefryna, podocyna, Pkaderyna, bia³ko CD2-AP, ZO-1, FAT (trans-
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b³onowe bia³ko z powtórzeniami podobnymi do kaderyny), Neph1 oraz a-, ß- i ?-kateniny, bia³ko LAP (zawieraj¹ce domenê bogat¹ w leucynê) i bia³ko MAPI-1 [26, 39].
Dziêki obecnoci w obrêbie domeny podstawnej wyrostków stopowatych bia³ek integrynowych oraz dystroglikanów podocyty
przylegaj¹ do zewnêtrznej powierzchni b³ony podstawnej, rozpoznaj¹c bia³ka: talinê,
winkulinê, paksylinê (integryny: a3ß1, aVß3)
oraz utrofinê (a- i ß-dystroglikany) [22].
Diagnostyka podocytów w przebiegu
pierwotnych k³êbuszkowych zapaleñ
nerek
Uszkodzenie podocytów stwierdza siê
w wielu formach ludzkich i eksperymentalnych glomerulopatii, w tym m.in. w ogniskowym szkliwiej¹cym k³êbuszkowym zapaleniu nerek (focal segmental glomerulosclerosis, FSGS), szczególnie o typie zapadaj¹cych siê pêtli naczyniowych, w submikroskopowym k³êbuszkowym zapaleniu nerek
(minimal change disease, MCD), b³oniastym
k³êbuszkowym zapaleniu nerek (membranous glomerulopathy) oraz w nefropatii cukrzycowej. Powstawanie zmian w obrêbie podocytów mo¿e byæ wynikiem dzia³ania szeregu czynników, w tym m.in. mutacji genów
(zmiana ekspresji bia³ek b³ony szczelinowej:
nefryny, a-aktyniny, CD2AP obserwowana
w FSGS), interakcji przeciwcia³ skierowanych przeciwko bia³kom powierzchniowym
podocytów (w b³oniastym oraz w submikroskopowym KZN), uszkodzeñ hemodynamicznych nerki, tj. redukcja liczby nefronów,
wspó³istniej¹cych chorób (m.in. cukrzycy,
zespo³u metabolicznego), toksyn (adriamycyny), zaka¿eñ (HIV) oraz czynników niezidentyfikowanych (idiopatyczna forma
FSGS) [24, 26].
Pierwotne k³êbuszkowe zapalenia nerek
(KZN) stanowi¹ grupê schorzeñ o zró¿nicowanym obrazie klinicznym oraz szerokim
spektrum zmian strukturalnych obserwowanych w tkance, stanowi¹cych przyczynê
schy³kowej niewydolnoci nerek w oko³o 1/
4 przypadków. Do niedawna uwa¿ano, ¿e
patogeneza pierwotnych glomerulopatii dotyczy przede wszystkim zmian strukturalnych w obrêbie b³ony podstawnej k³êbuszka nerkowego. Tymczasem doniesienia
ostatnich lat wskazuj¹ na znaczenie pierwotnego uszkodzenia podocytów w rozwoju k³êbuszkowych zapaleñ nerek [2, 24].
Charakterystycznym objawem rozwijaj¹cej siê glomerulopatii jest spadek liczby
podocytów w k³êbuszku nerkowym (podocytopenia) oraz proteinuria, bêd¹ca najczêciej wynikiem zmian w obrêbie wyrostków
stopowatych i w strukturze b³ony szczelinowej podocytów. Najczêciej obserwowan¹
zmian¹ strukturaln¹ zachodz¹c¹ w obrêbie
podocytów jest zlewanie siê wyrostków stopowatych, które mo¿e byæ spowodowane
m.in. zaburzeniami w procesie formowania
kompleksu bia³ek b³ony szczelinowej, zaburzeniami w adhezji podocytów z powierzchni¹ b³ony podstawnej, reorganizacj¹ bia³ek
cytoszkieletu komórki, a tak¿e pojawieniem
siê zmian strukturalnych w obrêbie szczytowej czêci komórki. We wczesnej fazie
uszkodzenia podocytów mo¿na zaobserwowaæ nastêpuj¹ce zmiany morfologiczne:
powiêkszenie cia³a komórki, wakuolizacjê
cytoplazmy, tworzenie pseudocyst, a tak¿e

zmianê ekspresji szeregu bia³ek oraz sp³aszczanie, kurczenie i zlewanie siê wyrostków
stopowatych oraz odklejanie siê komórek od
b³ony podstawnej, co skutkuje z³uszczaniem
siê podocytów i ich wypadaniem do przestrzeni moczowej. Ods³oniête obszary b³ony podstawnej staj¹ siê miejscem kontaktu
ze ciennymi komórkami nab³onkowymi torebki Bowmana, co powoduje tworzenie siê
zrostów w obrêbie pêtli naczyniowej k³êbuszka. Zmiany te s¹ nieodwracalne i prowadz¹
do tworzenia stwardnieñ i szkliwieñ, doprowadzaj¹c ostatecznie do rozwoju skrajnej
niewydolnoci nerek. Jedyn¹ mo¿liwoci¹
kompensacji brakuj¹cych podocytów jest
przerost pozosta³ych komórek nab³onka
trzewnego [2, 24].
Sugeruje siê, ¿e czynnikiem odpowiedzialnym za odró¿nicowanie podocytów i ich
wypadanie mo¿e byæ transformuj¹cy czynnik wzrostu typu beta (TGF-ß), ulegaj¹cy
nadekspresji w uszkodzonym k³êbuszku
nerkowym [52]. Jak wskazuj¹ badania, szlak
sygna³owy mediowany za porednictwem
TGF-ß kontroluje szereg odpowiedzi komórkowych pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z
uszkodzeniem, tj. przerost komórek, proliferacja, synteza bia³ek macierzy zewn¹trzkomórkowych oraz proces apoptozy [34].
Apoptoza podocytów mediowana przez
TGF-ß zwi¹zana jest z nadekspresj¹ bia³ka
Smad-7. Wykazano, ¿e Smad-7 odpowiada za wzmocnienie proapoptotycznej aktywnoci TGF-ß, m.in. poprzez hamowanie j¹drowej translokacji i aktywnoci transkrypcyjnej czynników bia³kowych zwi¹zanych z
prze¿yciem komórki, tj, NFk-B [5].
W diagnostyce chorób nerek, u pod³o¿a których le¿¹ zmiany w strukturze podocytów k³êbuszka nerkowego (podocytopatii) wykorzystuje siê szereg metod laboratoryjnych, szczególnie pomocnych w identyfikacji choroby, ró¿nicowaniu oraz w ocenie
skutecznoci zastosowanego postêpowania
terapeutycznego. Podstawowym narzêdziem u³atwiaj¹cym identyfikacje glomeruloatii jest biopsja diagnostyczna oraz analiza mikroskopowa bioptatu kory nerek [35].
Badanie to pozwala na stwierdzenie wszelkich nieprawid³owoci na poziomie strukturalnym obserwowanych w tkance nerek.
Analiza mikroskopowa wsparta jest najczêciej metodami immunocytochemicznymi,
pozwalaj¹cymi na ocenê ekspresji bia³ek
podocytów dziêki zastosowaniu swoistych
przeciwcia³ i wywo³aniu reakcji barwnej (immunohistochemia, immunofluorescencja).
Zastosowanie metod biologii molekularnej
pozwala na diagnozowanie glomerulopatii
uwarunkowanych genetycznie, stwierdzanych na podstawie obecnoci lub braku
mutacji w genach koduj¹cych bia³ka b³ony
powierzchniowej podocytów. Rozwój metod
zwi¹zanych z prowadzeniem hodowli komórkowych pozwoli³ na izolacjê podocytów
uwalnianych z moczem i identyfikacjê komórek, a tak¿e ich fragmentów, na podstawie obecnoci specyficznych markerów.
Uwa¿a siê, ¿e ocena podocyturii mo¿e stanowiæ wskanik aktywnoci choroby i skutecznoci zastosowanej terapii [16, 43, 44].
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Ogniskowe segmentalne szkliwienie
k³êbuszków nerkowych (focal
segmental glomerulosclerosis)
Ogniskowe segmentalne szkliwienie k³êbuszków (FSGS) jest jedn¹ z postaci idiopatycznego zespo³u nerczycowego. Pod
wzglêdem morfologicznym wyró¿nia siê piêæ
postaci choroby: zapadaj¹cych siê pêtli naczyniowych (collapsing), wierzcho³ka k³êbuszka (tip lesion), komórkow¹ (cellular),
oko³ownêkow¹ (perihilar) oraz niespecyficzn¹ (NOS). Ze wzglêdu na pod³o¿e choroby
wyró¿nia siê postaæ idiopatyczn¹ (o nieznanej etologii), genetyczn¹ oraz wtórn¹, indukowan¹ lekami, dzia³aniem czynników infekcyjnych, a tak¿e uszkodzeniem tkanki [18].
FSGS stanowi g³ówn¹ przyczynê skrajnej niewydolnoci nerek, wymagaj¹cej dializowania lub przeszczepu nerki. U ok. 3540% pacjentów z idiopatyczn¹ form¹ FSGS
obserwuje siê nawrót choroby kilka dni po
przeszczepie [12, 31]. Uwa¿a siê, ¿e za taki
stan odpowiada niezidentyfikowany dotychczas kr¹¿¹cy czynnik osoczowy, który wywo³uje wzrost aktywnoci kinazy zwi¹zanej
z integrynami podocytów, w efekcie czego
dochodzi do odrywania siê podocytów od
b³ony podstawnej i ich wypadania z organizmu wraz z moczem [17]. Ostatnie doniesienia sugeruj¹, ¿e czynnikiem zwiêkszaj¹cym przepuszczalnoæ bariery filtracyjnej
k³êbuszka nerkowego w FSGSA mo¿e byæ
cytokina-1 podobna do kardiotropiny (cardiotrophin-like cytokin-1) [40].
Uwa¿a siê, ¿e powstawanie zmian o
charakterze FSGS jest spowodowane pierwotnym uszkodzeniem podocytów k³êbuszka nerkowego, wywo³anym przez ró¿norakie czynniki [50]. Badania genetyczne pozwoli³y na zidentyfikowanie kilku genów,
warunkuj¹cych rozwój zmian zwi¹zanych ze
szkliwieniem k³êbuszków nerkowych. Nale¿y do nich gen koduj¹cy nefrynê (NEPHS1)
oraz gen koduj¹cy podocynê, bia³ka b³ony
szczelinowej (NPHS2) [33]. Opisano szereg
mutacji genu koduj¹cego podocynê, w tym
mutacje typu missens oraz mutacje zwi¹zane ze zmian¹ ramki odczytu, polegaj¹ce na
wstawieniu kodonu STOP, czego efektem
jest synteza skróconej cz¹steczki bia³ka [36,
47]. U czêci pacjentów z idiopatyczn¹ postaci¹ FSGS stwierdzono równie¿ mutacje
w genie CD2AP, koduj¹cym bia³ko b³ony
szczelinowej, uczestnicz¹ce w przewodzeniu sygna³ów wewn¹trzkomórkowych [30].
Bia³ko zwi¹zane z antygenem powierzchniowym CD2 (CD2AP) poredniczy w wi¹zaniu antygenu CD2 z receptorami na powierzchni limfocytów T i komórek prezentuj¹cych antygen w trakcie odpowiedzi immunologicznej. U myszy pozbawionych genu
CD2AP stwierdzano znaczny bia³komocz.
Ponadto wykazano, ¿e bia³ko CD2AP mo¿e
odgrywaæ rolê w procesie apoptozy podocytów, indukowanym przez transformuj¹cy
czynnik wzrostu typu ß (TGF-ß) [34,41].
Szkliwienie k³êbuszków nerkowych mo¿e
byæ równie¿ wynikiem apoptozy podocytów
wywo³anej m.in. uszkodzeniem bia³ka lub
mutacj¹ w obrêbie genu koduj¹cego a-aktyninê-4, bia³ka bêd¹cego kluczowym sk³adnikiem cytoszkieletu komórki (ACTN4) [9,
19, 53]. Wystêpowanie bia³komoczu, zwi¹zanego ze szkliwieniem k³êbuszków opisano ponadto w przypadku wystêpowania
mutacji w genie TRPC6 (transient receptor
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potential channel 6) koduj¹cym bia³ko stanowi¹ce kana³ wapniowy [21,51]. Rozwój
zmian zwi¹zanych ze sklerotyzacj¹ opisano tak¿e w przypadku mutacji w genie koduj¹cym bia³ko z rodziny reguluj¹cych aktynê (INF2) [6]. Ostatnie dane wskazuj¹ ponadto na gen koduj¹cy izoformê 9 ³añcucha
ciê¿kiego miozyny (MYH9), jako g³ówny
czynnik ryzyka rozwoju FSGS w populacji
Afroamerykanów [20].
Uszkodzenie podocytów w przebiegu
FSGS obejmuje zmianê fenotypow¹ komórek. W procesie odró¿nicowania obserwuje
siê m.in. spadek ekspresji podokaliksyny,
bia³ka GLEPP -1, synaptopodyny i neprylizyny oraz utratê ekspresji bia³ka WT-1 [25,
49]. W strukturze podocytów widoczny jest
równie¿ wzrost ekspresji PAX-2 czynnika
transkrypcyjnego oraz antygenów proliferacyjnych w j¹drze komórkowym, co skutkuje
nabyciem zdolnoci do proliferacji komórek,
obserwowanym w typie zapadaj¹cych siê
pêtli naczyniowych [2, 39, 42]. Uwa¿a siê,
¿e proliferacja komórek mo¿e byæ stymulowana obecnoci¹ zaburzeñ w obrêbie mitochondriów, jakkolwiek mechanizm ten nie
zosta³ do koñca rozpoznany. Przypuszcza
siê, ¿e pewn¹ rolê mog¹ odgrywaæ kana³y
jonowe, zlokalizowane w wewnêtrznej b³onie mitochondrialnej, które, poza udzia³em
w regulacji reakcji redox, wywo³uj¹ aktywacjê czynnika 1 indukowanego niedotlenieniem (hypoxia inducible factor-1). Jak wykazano, ten czynnik transkrypcyjny ma
wp³yw na zmianê fenotypu podocytów oraz
indukcjê proliferacji komórek [13]. W glomerulopatii o typie zapadaj¹cych siê pêtli naczyniowych obserwuje siê równie¿ odró¿nicowanie podocytów w kierunku makrofagów,
polegaj¹ce na zmianie fenotypu komórek i
nabyciu ekspresji bia³ka CD68 [1].
Podocyty wykazuj¹ ekspresjê szeregu
czynników, w tym naczyniowego czynnika
wzrostu ródb³onka, maj¹cego znaczenie w
procesie angiogenezy, zarówno w trakcie
rozwoju k³êbuszka nerkowego, jak i we w³aciwym funkcjonowaniu dojrza³ych podocytów. Opisano szereg izoform tego bia³ka
[34]. Izoforma A (VEGF-A) odpowiada m.in.
za zwiêkszenie przepuszczalnoci ródb³onka k³êbuszków nerkowych. W mysim modelu wykorzystuj¹cym delecjê genu koduj¹cego VEGF-A wykazano rozwój znacz¹cego bia³komoczu. Z kolei nadekspresja bia³ka
VEGF-164 u ludzi prowadzi do rozwoju szkliwiej¹cego k³êbuszkowego zapalenia nerek
typu zapadaj¹cych siê pêtli [14, 37].
Ostatnie doniesienia wskazuj¹ na znaczenie C-koñcowej hydrolazy L1 ubikwityny (UCH-L1) w procesie formowania wyrostków cytoplazmatycznych i uszkodzenia podocytów. UCH-L1 nale¿y do grupy enzymów
bior¹cych udzia³ w procesie deubikwitynacji bia³ek. Badania z wykorzystaniem hodowli komórek nerek oraz modeli zwierzêcych
wykaza³y znaczenie tego enzymu m.in. w
nefrogenezie, ró¿nicowaniu komórek w procesie powstawania kanalików nerkowych
oraz w regulacji cyklu komórkowego [10].
W procesie dojrzewania podocytów ekspresja tego enzymu ulega zmniejszeniu, a¿ do
ca³kowitego zaniku. Pod wp³ywem nieznanych dotychczas czynników, w procesie patologicznym dochodzi do reekspresji tego
bia³ka, po³¹czonego ze zmian¹ w poziomie
ubikwityny i procesem internalizacji bia³ek
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podocytów, co prowadzi m.in. do zlewania
siê wyrostków stopowatych i odklejania siê
podocytów od b³ony podstawnej obserwowanych w przebiegu FSGS [29, 32].
B³oniaste k³êbuszkowe zapalenie
nerek
B³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek
stanowi jedn¹ z przyczyn bia³komoczu i zespo³u nerczycowego u osób doros³ych. W
schorzeniu tym mo¿e dochodziæ do spontanicznej remisji, w znacz¹cym odsetku przypadków obserwuje siê jednak progresjê do
przewlek³ej choroby nerek [7].
Uszkodzenie bariery filtracyjnej i pojawienie siê bia³komoczu zwi¹zane jest ze
zmian¹ w poziomie ekspresji, dystrybucji i
w strukturze bia³ek wchodz¹cych w sk³ad
b³ony szczelinowej, podocyny i nefryny [8].
W chorobie obserwuje siê przebudowê oraz
zmiany gruboci b³ony podstawnej, a tak¿e
liczne zmiany w strukturze podocytów. Zmiany te obejmuj¹ m.in. spadek poziomu ekspresji podocyny, a tak¿e przebudowê cytoszkieletu komórki, polegaj¹c¹ na kondensacji
aktyny i zerwaniu po³¹czenia pomiêdzy aktyn¹ i nefryn¹, co wywo³uje zlewanie siê
wyrostków stopowatych podocytów. W nefropatii b³oniastej u ludzi obserwuje siê m.in.
zmniejszenie ekspresji i dystrybucji nefryny
i neprylizyny [25]. W modelu pasywnej choroby Heymanna wskazuje siê z kolei na
zmiany w modyfikacjach potranslacyjnych
bia³ek b³ony szczelinowej, w tym na zwiêkszon¹ fosforylacjê nefryny, co mo¿e mieæ
znaczenie w regulacji interakcji nefryny z
innymi bia³kami b³ony szczelinowej, w tym z
podocyn¹, istotnych z punktu widzenia utrzymania struktury b³ony szczelinowej i zapewnienia w³aciwego funkcjonowania bariery
filtracyjnej k³êbuszka nerkowego [28, 46].
Elementem towarzysz¹cym zmianom w
obrêbie k³êbuszków nerkowych jest obecnoæ w warstwie podnab³onkowej (subepitelialnej) z³ogów kompleksów immunologicznych, z³o¿onych g³ównie z bia³ek uk³adu
dope³niacza oraz cz¹steczek immunoglobulin klasy G (IgG). Postuluje siê, ¿e formowanie i odk³adanie siê kompleksów immunologicznych jest wynikiem uruchomienia
kaskady bia³ek dope³niacza i wi¹zania siê
kompleksu atakuj¹cego b³onê (MAC) z antygenami podocytów. Kaskadê bia³ek dope³niacza uruchamia z kolei obecnoæ kr¹¿¹cych przeciwcia³ rozpoznaj¹cych antygeny
na powierzchni podocytów. Badania Becka
i wspó³pracowników [3] wykaza³y, ¿e 70%
surowic pochodz¹cych od osób z idiopatycznych b³oniastym zapaleniem nerek reagowa³o z receptorem wi¹¿¹cym fosfolipazê A2
typu M (PLA2R), zlokalizowanym na powierzchnio podocytów. Wykazano równie¿
zwi¹zek pomiêdzy iloci¹ kr¹¿¹cych autoprzeciwcia³ przeciwko PLA2R a bia³komoczem [3, 4]. Znaczenie kr¹¿¹cych przeciwcia³ w rozwoju b³oniastego KZN udokumentowano w przypadku rozwoju tego schorzenia u noworodka, którego matka wykazywa³a niedobór neprylizyny, wydziela³a natomiast przeciwcia³a swoiste wzglêdem tego
bia³ka. Na skutek transportu drog¹ przez³o¿yskow¹ matczynych przeciwcia³ u p³odu
rozpocz¹³ siê proces odk³adania siê z³ogów
immunologicznych w warstwie podnab³onkowej k³êbuszków nerkowych, co stanowi³o
przyczynê rozwoju b³oniastego KZN tu¿ po

urodzeniu [4].
Badania dowodz¹, ¿e kompleks atakuj¹cy b³onê (MAC), z³o¿ony z bia³ek dope³niacza C5b-9 wywiera wp³yw na podocyty,
powoduj¹c zmiany w ekspresji nie tylko bia³ek strukturalnych, ale tak¿e czynników
wzrostu, receptorów czynników wzrostu,
czynników transkrypcyjnych oraz bia³ek reguluj¹cych cykl komórkowy [7].
Jak wskazuj¹ badania, w glomerulopatiach zwi¹zanych z powstawaniem kompleksów immunologicznych, w tym w b³oniastym
KZN dochodzi do wzmo¿onej ekspresji bia³ka UCH-l w podocytach. Ekspresja tej hydrolazy jest znamiennie wy¿sza w porównaniu do glomerulopatii przebiegaj¹cych bez
odk³adania siê kompleksów immunologicznych, co potwierdza znaczenie bia³ek dope³niacza oraz powstaj¹cych kompleksów
w generowaniu uszkodzeñ w obrêbie podocytów k³êbuszka nerkowego. Sugeruje siê,
¿e zwiêkszona ekspresja UCH-L1 obserwowana w podocytach mo¿e stanowiæ swoisty
marker potwierdzaj¹cy istnienie uszkodzeñ
w komórce [29].
B³oniasto-rozplemowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek
Ta postaæ k³êbuszkowego zapalenia
nerek jest rozpoznawana najrzadziej. Wystêpuje g³ównie wród dzieci i m³odych doros³ych. Podobnie jak w k³êbuszkowych zapaleniach nerek typu b³oniastego, cech¹
charakterystyczn¹ w obrazie morfologicznych choroby jest obecnoæ z³ogów kompleksów immunologicznych. Poród zmian
zachodz¹cych w komórkach podocytarnych
obserwuje siê czêsto zmniejszenie ekspresji nefryny, co jest zwi¹zane z pojawiaj¹cym
siê bia³komoczem [3].
Submikroskopowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek (minimal change
disease, MCD)
Submikroskopowe k³êbuszkowe zapalenie nerek stanowi g³ówn¹ przyczynê zespo³u nerczycowego u dzieci. W obrazie mikroskopowym nie stwierdza siê zmian w
strukturze k³êbuszków nerkowych lub
stwierdza siê zmiany minimalne. Liczba
podocytów równie¿ pozostaje niezmieniona
[26, 45]. Analiza fenotypowa komórek wskazuje na prawid³ow¹ ekspresjê antygenów
powierzchniowych podocytów, tj. podokaliksyny i GLEPP-1 oraz prawid³owy poziom
ekspresji bia³ka CD2AP. Obserwuje siê natomiast zmniejszenie ekspresji bia³ek b³ony
szczelinowej: nefryny, podocyny i a-aktyniny 4, a tak¿e utratê ekspresji synaptopodyny, bia³ka uczestnicz¹cego w utrzymaniu
w³aciwej struktury cytoszkieletu komórki,
dziêki interakcji w filamentami aktyny [2, 20,
42]. Charakterystycznym obrazem tego typu
k³êbuszkowego zapalenia nerek s¹ zaburzenia ekspresji dystroglikanów, co skutkuje
odklejaniem siê wyrostków stopowatych
podocytów od b³ony podstawnej i pojawieniem siê bia³komoczu [15]. W badaniach
potwierdzono istnienie negatywnej korelacji pomiêdzy ekspresj¹ dystroglikanu a aktywnoci¹ choroby. Wraz z przywróceniem
w³aciwego funkcjonowania wyrostków stopowatych, nastêpuje powrót prawid³owego
poziomu ekspresji dystroglikanu [38]. Ostatnie doniesienia nie potwierdzaj¹ jednak
zwi¹zku pomiêdzy MCD, a obni¿onym po-
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ziomem ekspresji dystroglikanu [24, 48]. Co
wiêcej, autorzy podkrelaj¹, ¿e ocena poziomu ekspresji dystroglikanu nie mo¿e stanowiæ markera ró¿nicuj¹cego, stosowanego w
diagnostyce chorób k³êbuszkowych [48].
Podsumowanie
W patofizjologii pierwotnych k³êbuszkowych zapaleñ nerek obserwuje siê szereg
zmian strukturalnych i fenotypowych w obrêbie podocytów k³êbuszka nerkowego.
Identyfikacja i prawid³owa ocena zmian,
przeprowadzana za pomoc¹ dostêpnych
metod diagnostycznych, stanowi podstawê
diagnostyki ró¿nicowej pierwotnych glomerulopatii. Mo¿e równie¿ s³u¿yæ monitorowaniu aktywnoci choroby i ocenie skutecznoci prowadzonego postêpowania terapeutycznego.
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