Zaburzenia metabolizmu lipoprotein bogatych
w triglicerydy (TRL) i ich wpływ na rozwój
miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek
(PChN)
Główną przyczyną zgonów w przewlekłej chorobie nerek (PChN) jest miażdżyca i choroby sercowo-naczyniowe (ChSN). Charakterystycznym dla PChN
lipidowym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy jest hipertriglicerydemia (HTG),
rozwijająca się przede wszystkim na skutek upośledzonego osoczowego katab-olizmu lipoprotein bogatych w triglicerydy (TRL). HTG i zaburzenia katabolizmu
TRL skutkują i/lub nasilają zaburzenia w obrębie innych klas lipoprotein. Obserwuje się upośledzone dojrzewanie i przyspieszony katabolizm lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), które skutkują zmniejszeniem stężenia HDL w osoczu oraz
zaburzeniem efektywności ich działania przeciwmiażdżycowego. Towarzysząca
HTG akumulacja aterogennych remnantów TRL, nasilona oksydacja i karbamylacja lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) oraz zwiększona liczba aterogennych
małych gęstych LDL (sdLDL) skutkują wzmożoną infiltracją lipoprotein do ścian
naczyń krwionośnych, co w połączeniu z zaburzeniami HDL nasila stan zapalny,
stres oksydacyjny i sprzyja powstawaniu blaszek miażdżycowych w naczyniach
krwionośnych. Prowadzi to do powstania zjawiska „błędnego koła”, które wpływa na bardzo dynamiczny rozwój miażdżycy i jej powikłań u chorych z PChN.
Biorąc pod uwagę rolę zaburzeń metabolizmu TRL w rozwoju miażdżycy
w PChN, poznanie i wyjaśnienie mechanizmów ich powstawania ma kluczowe
znaczenie i jest podstawą do poszukiwania i wprowadzenia odpowiedniego
postępowania terapeutycznego zapobiegającego rozwojowi dyslipidemii, co
może znacząco obniżyć ryzyko rozwoju miażdżycy oraz zmniejszyć ryzyko zgonu
z powodu ChSN w PChN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 22-28)
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Disturbances of triglyceride-rich lipoproteins (TRL)
metabolism and their influence on atherosclerosis
development in chronic kidney disease (CKD)
The main cause of death in patients with chronic kidney disease (CKD) is
atherosclerosis and cardiovascular disease (CVD). Hypertriglyceridemia (HTG),
developing mainly due to impaired plasma catabolism of triglyceride-rich lipoproteins (TRL), is a lipid risk factor for atherosclerosis typical for CKD. HTG
and disturbances in the TRL catabolism cause and/or enhance disturbances in
other classes of lipoproteins. Impaired maturation and accelerated catabolism
of high density lipoprotein (HDL) occur, leading to a reduction of HDL in plasma
and the impairment of their anti-atherogenic efficiency. The accumulation of
atherogenic remnant particles of TRL, an increased oxidation and carbamoylation of low density lipoprotein (LDL) as well as increased number of atherogenic
small dense LDL (sdLDL), accompanying HTG, result in increased infiltration of
lipoproteins into the blood vessel wall, which in combination with HDL abnormalities increases inflammation, oxidative stress and promotes the formation of
atherosclerotic plaques in the blood vessels. This creates the phenomenon of a
‘vicious circle‘, which leads to a very dynamic development of atherosclerosis
and its complications in patients with CKD.
Given the role of TRL metabolic disorders in the development of atherosclerosis in CKD, understanding and explaining the mechanisms of their development
is crucial. It is the basis of the search for and the introduction of appropriate
therapeutic interventions to prevent the development of dyslipidemia, which
can significantly reduce the risk of atherosclerosis and reduce the risk of death
from CVD in CKD.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 22-28)
Wstęp
Przewlekła choroba nerek (PChN)
zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych
XXI wieku. Najczęstszym powikłaniem
i główną przyczyną zgonów w PChN są
choroby sercowo-naczyniowe (ChSN),
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rozwijające się na skutek zaawansowanych
procesów miażdżycowych. Ryzyko zgonu z
przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych
na PChN jest wyższe nawet 10 – 30-krotnie
w porównaniu do populacji generalnej, a
ich prognozowany czas przeżycia – krótszy
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o kilkanaście lat [1,2].
U podstaw przyspieszonego rozwoju
miażdżycy i jej powikłań w PChN leżą
przede wszystkim zaburzenia lipidowe,
zwiększony stres oksydacyjny i stan zapalny [3,4]. Najczęstszym zaburzeniem
lipidowym w PChN jest hipertriglicerydemia
(HTG), której z reguły towarzyszy obniżone
stężenie cholesterolu lipoprotein o wysokiej
gęstości (HDL-C), natomiast stężenie cholesterolu całkowitego (ChC) oraz stężenie
cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości
(LDL-C) może być podwyższone, w normie
lub obniżone [5,6] (Tab. I).
Rozwój HTG w PChN wynika przede
wszystkim ze zmian ilościowych, jakościowych (strukturalnych) i funkcjonalnych
lipoprotein bogatych w triglicerydy (TRL
– Triglyceride-rich lipoproteins) a ich konsekwencją jest m.in. rozwój i/lub nasilenie
zaburzeń metabolizmu pozostałych klas
lipoprotein [7]. W prezentowanej pracy
przedstawiono mechanizmy rozwoju zaburzeń metabolizmu TRL, ich wpływ na
zaburzenia w obrębie innych klas lipoprotein
oraz ich związek z dynamicznym rozwojem
miażdżycy u chorych na PChN.
Metabolizm lipoprotein bogatych
w triglicerydy (TRL)
Do TRL zalicza się chylomikrony (CM)
oraz lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości
(VLDL). Ich podstawową funkcją jest transport triglicerydów (TG) - podstawowego dla
komórek organizmu materiału energetycznego [8].
Chylomikrony (CM)
CM transportują lipidy pochodzenia
egzogennego. Powstają w komórkach
nabłonka jelitowego poprzez formowanie
micelarnych cząstek zbudowanych z lipidów: TG, cholesterolu zestryfikowanego
(CHE), fosfolipidów (FL) i niewielkiej ilości
cholesterolu wolnego (CHW) oraz białek –
apolipoprotein: apo B-48, apo A-I i apo A-II.
Apo B-48 jest strukturalną apolipoproteiną
CM. Apo A-I i apo A-II zaliczane są do tzw.
apolipoprotein „wymienialnych”, które w osoczu przemieszczają się pomiędzy cząstkami
różnych klas lipoprotein (do tej grupy zaliczane są również apo C i apo E). Powstałe
w enterocytach prekursorowe CM uwalniane
są do krążenia limfatycznego, skąd drogą
przewodu piersiowego przedostają się do
krwi. W układzie krążenia prekursorowe CM
wzbogacane są w pochodzące z HDL apo
C-II, apo C-III oraz apo E, natomiast z CM
uwalniane i przekazywane do HDL są apo
A-I, apo A-II i FL (Ryc. 1) [3,8].
Pozyskanie przez CM apo C i apo E zapoczątkowuje proces osoczowego katabolizmu CM, w którym kluczową rolę odgrywa
lipaza lipoproteinowa (LPL – Lipoprotein
Lipase). Gen dla LPL zlokalizowany jest na
chromosomie 8q22. Produktem ekspresji
genu jest enzym zbudowany z 448 aminokwasów, który łączy się z powierzchnią
komórek śródbłonka naczyń krwionośnych
(jedynie około 3 – 6% LPL występuje w osoczu w formie niezwiązanej z powierzchnią
śródbłonka) [9,10].
CM łączą się z powierzchnią śródbłonka
naczyń przy udziale apo E, a następnie pod
wpływem LPL, aktywowanej przez apo C-II
[11], następuje hydroliza TG do wolnych

Tabela I
Kierunek zmian parametrów profilu lipidowego u chorych z PChN [5,6].
Trend of changes in lipid profile parameters in CKD patients [5,6].
Parametr

Chorzy leczeni
zachowawczo

Chorzy dializowani
Hemodializa

Dializa otrzewnowa

Chorzy
po przeszczepie nerki

Triglicerydy

↑

↑

↑

↑

Cholesterol całkowity

↓, ↔, ↑

↓, ↔

↑

↑

LDL-cholesterol

↓, ↔, ↑

↓, ↔

↑

↑

HDL-cholesterol

↓

↓

↓

↑

Rycina 1
Powstawanie i metabolizm chylomikronów.
Chylomicron formation and metabolism.

kwasów tłuszczowych (WKT) i glicerolu.
Procesowi lipolizy TG towarzyszy uwalnianie z CM apo C oraz, w mniejszej ilości, apo
E, które są przenoszone do HDL. Uwolnione
w reakcji lipolizy WKT mogą być wykorzystane jako źródło energii dla komórek mięśniowych, mogą zostać przetransportowane
do wątroby w celu wykorzystania do syntezy
TG i formowania VLDL lub po reestryfikacji
– zmagazynowane w adipocytach jako zapasowy materiał energetyczny [3].
W wyniku lipolizy CM przekształcane są
w remnanty chylomikronów (CMR) – mniejsze od CM, ubogie w TG i apo C oraz relatywnie wzbogacone w CHE i apo E cząstki,
które następnie usuwane są enia przez
wątrobowe białka pokrewne receptorowi
LDL (LRP - LDL receptor-related protein)
[3] (Ryc. 1).
Lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości (VLDL)
VLDL produkowane są w hepatocytach,
a ich podstawową funkcją jest transport TG
endogennych. Proces powstawania VLDL
rozpoczyna się od połączenia apo B-100,
strukturalnego białka VLDL, z lipidami, w
wyniku czego powstają prekursorowe VLDL
[3]. Odbywa się to przy udziale zlokalizowanego na siateczce śródplazmatycznej
mikrosomalnego białka transportującego
triglicerydy (MTP - Microsomal Triglyceride
Transfer Protein) [12]. Stopień lipidacji VLDL
zależy od dostępności lipidów w wątrobie
i wpływa na rodzaj powstających cząstek.
W przypadku „umiarkowanej” dostępności
TG powstają stosunkowo ubogie w lipidy
cząstki VLDL2, w obecności dużej ilości TG
preferencyjnie powstają duże, obładowane
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lipidami VLDL1 [13].
Uwalniane z wątroby do krążenia VLDL
zawierają TG i CHE, które tworzą rdzeń
cząstek oraz FL, CHW, apo B-100, apo E i
niewielkie ilości apo A-I i apo A-II, znajdujące
się w warstwie powierzchniowej. VLDL w
krążeniu wzbogacone zostają o apo C-II,
apo C-III oraz apo E pochodzące z HDL, do
których z VLDL przenoszone są apo A-I, apo
A-II oraz FL [3] (Ryc. 2).
Z krążenia VLDL mogą być usuwane
poprzez receptor VLDL (VLDLR), którego
dużą ilość stwierdza się w komórkach tkanki
tłuszczowej i mięśniowej lub VLDL krążące
w osoczu łączą się ze śródbłonkiem naczyń
przy udziale apo E, a zawarte w nich TG
ulegają lipolizie do WKT i glicerolu pod wpływem działania LPL, zaktywowanej przez
apo C-II. Procesowi lipolizy towarzyszy
uwalnianie materiału powierzchniowego z
VLDL, zawierającego apo C-II, apo C-III,
apo E i FL, który przekazywany jest do HDL
[3] (Ryc. 2).
W osoczowym katabolizmie VLDL ważną rolę odgrywa również wymiana TG na
CHE, zachodząca pomiędzy VLDL a HDL
i LDL. Proces ten odbywa się przy udziale
białka transportującego estry cholesterolu
(CETP – Cholesteryl Ester Transfer Protein)
i prowadzi do zmniejszenia zawartości TG w
VLDL i wzbogacenia ich w CHE [13] (Ryc. 2).
Na skutek lipolizy VLDL ulegają przekształceniu do remnantów, tzw. lipoprotein
o pośredniej gęstości – IDL. Remnanty
mogą być wychwytywane przez wątrobę
poprzez oddziaływanie apo B-100 i apo E
z receptorami LDL (LDLR) i LRP. IDL, które
pozostają w osoczu, na skutek dalszej lipolizy katalizowanej przez lipazę wątrobową
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(HL – Hepatic Lipase) tracą stopniowo TG
oraz materiał powierzchniowy zawierający
apo C, apo E oraz FL i przekształcane są w
mniejsze, bogate w cholesterol, cząstki LDL.
LDL są głównym nośnikiem cholesterolu w
osoczu i poprzez oddziaływanie apo B-100
z LDLR przekazują cholesterol do komórek
wątrobowych oraz innych komórek organizmu [8](Ryc. 2).
Zaburzenia TRL w PChN
Za najważniejszą przyczynę rozwoju
zaburzeń TRL w PChN uważa się ich
upośledzony osoczowy katabolizm, związany zarówno ze zmniejszoną syntezą
[14] (GPIHBP1 i aktywnością LPL [15], jak
również ze zmniejszoną podatnością TRL na
lipolizę, wynikającą ze zmian w ich składzie
lipidowo-białkowym [16,17].
Zaburzenia LPL w PChN
Obniżenie aktywności LPL w PChN
jest związane z obniżeniem ekspresji genu
dla LPL i obniżoną syntezą białka [14,15]
(GPIHBP1. Jako jedną z przyczyn występowania tego stanu wymienia się rozwój
wtórnej nadczynności przytarczyc w PChN,
w wyniku której dochodzi do wzrostu wydzielania parathormonu (PTH) [18]. PTH hamuje
uwalnianie insuliny z wysp trzustki [19],
ważnego czynnika stymulującego syntezę
LPL [10]. Zmniejszone stężenie insuliny
wpływa na obniżenie syntezy LPL i rozwój
HTG w PChN [20].
Na obniżenie aktywności LPL w PChN
mogą wpływać również zaburzenia białka
wiążącego glikozylofosfatydyloinozytol
(GPIHBP1) [14]. Białko to syntetyzowane
jest w wielu komórkach organizmu, m. in.
w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym oraz tkance tłuszczowej i pełni istotną
rolę w transporcie i wiązaniu LPL do śródbłonka naczyń krwionośnych. Dodatkowo
pośredniczy ono również w wiązaniu CM
i VLDL do LPL [10,14]. W badaniach na
modelu zwierzęcym wykazano znamiennie niższą ekspresję i stężenie GPIHBP1
w komórkach mięśniowych i adipocytach
szczurów po częściowej nefrektomii, które
towarzyszyły zmniejszonej ilości mRNA
LPL [14].
Kolejnym, istotnym czynnikiem ograniczającym aktywność LPL u chorych
na PChN może być zwiększenie ilości
osoczowych inhibitorów LPL, do których
zalicza się subpopulację prekursorowych,
ubogolipidowych HDL, tzw. pre-ß-HDL [21].
Za główny mechanizm prowadzący do wzrostu stężenia pre-ß-HDL u chorych na PChN
uważa się zaburzenia metabolizmu HDL.
Spadek aktywności LPL u chorych na
PChN może być również związany ze wzrostem stężenia białek angiopoetyno-podobnych (ANGPTL - Angiopoietin-like proteins).
Spośród w/w białek dwa z nich – ANGPTL3
i ANGPTL4 zaangażowane są w regulację
metabolizmu lipoprotein i działają hamująco na aktywność LPL [22,23]. Oba białka
syntetyzowane są w wątrobie, ANGPTL4
również w tkance tłuszczowej, nerkach,
mózgu, jelicie i sercu [23]. Wykazano, że
białka te, wiążąc się z LPL, doprowadzają
do dysocjacji aktywnego dimeru LPL do
monomerycznej, nieaktywnej formy enzymu
[24,25]. U chorych na PChN wykazano podwyższone stężenie ANGPTL3 i ANGPTL4
24

Rycina 2
Powstawanie i metabolizm VLDL.
VLDL formation and metabolism.

w surowicy [26,27], jednak mechanizm
doprowadzający do wzrostu stężenia tych
białek nie jest poznany. Postuluje się wpływ
czynników prozapalnych, m. in. interleukiny
1, prostaglandyny PDG2, interferonu gamma, czy czynnika martwicy nowotworu ɑ na
wzmożoną syntezę ANGPTL3 i ANGPTL4
[28].
Obniżenie aktywności LPL u chorych z
PChN poddawanych dializom może być dodatkowo związane z wykorzystywaniem heparyny jako antykoagulantu. Heparyna jest
aktywatorem LPL [29], ale indukuje również
uwalnianie cząsteczek LPL ze śródbłonka
naczyń do krwi, co skutkuje zwiększoną degradacją enzymu przez wątrobę, prowadząc
do zmniejszenia wydajności lipolizy i wzrostu
stężenia TG [30].
Zaburzenia VLDL w PChN
Stwierdzono, że zmniejszenie aktywności LPL w PChN może wynikać również
ze zmian w podatności cząstek VLDL na
lipolizę, związanych ze zmianami w ich
składzie. W badaniach na modelu zwierzęcym wykazano znamiennie niższy odsetek
zhydrolizowanych TG oraz znamiennie
dłuższy okres półtrwania TG-VLDL w osoczu zwierząt z indukowanym uszkodzeniem
nerek, w porównaniu do szczurów kontrolnych, przy braku różnic w aktywności LPL
[31]. Arnadottir i wsp. stwierdzili, że VLDL
wyizolowane od chorych z PChN są mniej
podatne na lipolizę w warunkach in vitro, prowadzoną z wykorzystaniem LPL izolowanej
z mleka krowiego [17]. Lee i wsp. wykazali,
że stała szybkości reakcji lipolizy TG-VLDL
u chorych na PChN była znamiennie niższa
niż w grupie kontrolnej, a obserwowane różnice związane były z różnicami w składzie
VLDL, wyizolowanymi od osób chorych i
zdrowych [16].
Zmniejszona podatność VLDL na lipolizę
związana była ze zmianami stężenia w VLDL
apolipoprotein regulujących aktywność LPL
[16]. U chorych na PChN stwierdzono m.in.
wzrost stężenia inhibitora LPL – apo C-III
[17,32] oraz obniżenie stosunku apo C-II/
apo C-III (aktywator/inhibitor LPL), głównie
na skutek wzrostu stężenia apo C-III, przy
braku lub nieznacznych zmianach w stężeniu apo C-II [33,34]dyslipidemia, is often

observed in patients with CRF, resulting in
abnormal concentrations and composition of
plasma lipoproteins. The prominent features
of uremic dyslipidemia are an increase
in plasma triglycerides and cholesterol in
nearly all lipoproteins, and a reduction in
high-density lipoprotein (HDL.
Apo C-III odgrywa istotną rolę w metabolizmie lipoprotein zawierających apo
B. Syntetyzowane jest w wątrobie oraz w
mniejszych ilościach również w jelicie; w
osoczu dystrybuowane jest pomiędzy TRL
a HDL [35]. The metabolic syndrome is
an escalating problem in developed and
developing societies that tracks with the
obesity epidemic. Dyslipidaemia in the
metabolic syndrome is potently atherogenic
and, hence, is a major risk factor for CVD
(cardiovascular disease. Stwierdzono, że
apo C-III jest silnie związane z rozwojem
HTG, a także stanowi istotny czynnik ryzyka
rozwoju ChSN [36], poprzez m. in. zahamowanie receptorowego wychwytu lipoprotein
zawierających apo B [37,38], hamowanie
aktywności LPL [39][40], stymulację produkcji cytokin i nasilenie reakcji zapalnej [41,42]
oraz retencję LDL w ścianie tętnic [43]. Oii
i wsp. wykazali, że akumulacja apo C-III
w TRL u chorych z PChN spowodowana
była obniżeniem szybkości katabolizmu
tej apolipoproteiny, co może być związane
z faktem, że proces usuwania apo C-III z
osocza zachodzi poprzez nerki, a więc upośledzenie ich funkcji może być częściowo
odpowiedzialne za nagromadzenie tego
białka w lipoproteinach [36].
U chorych z PChN w stadium 3-5
stwierdzono również wzrost stężenia apo E
w osoczu, na skutek wzrostu stężenia tego
białka w VLDL [32,44]. Apo E syntetyzowana
jest w wielu narządach organizmu, przede
wszystkim w wątrobie, ale także w mózgu,
śledzionie, jelicie i nerkach. Jej ekspresję
wykazano również w tkance tłuszczowej i
makrofagach [45]. Występuje w populacji
w trzech głównych izoformach, apo E-2,
apo E-3 i apo E-4 [46]. Białko to zalicza się
do apolipoprotein o działaniu przeciwmiażdżycowym [47]. Poprzez wiązanie z receptorami LDLR i LRP na powierzchni hepatocytów umożliwia ono wątrobowy wychwt i
katabolizm TRL, dzięki czemu jest istotnym
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czynnikiem warunkującym utrzymanie
prawidłowego stężenia TG w organizmie
[48]. Bierze ono także udział w zwrotnym
transporcie cholesterolu (RCT), wykazuje
działanie przeciwzapalne i hamuje agregację płytek [45]. Pomimo swego ochronnego
działania, w części badań wykazano, iż
nadekspresja apo E i wzrost stężenia tego
białka stymuluje produkcję VLDL oraz wywiera hamujący wpływ na lipolizę TGVLDL
mediowaną przez LPL [49,50], przez co
apolipoproteina ta może również wywierać
efekt proaterogenny. Obserowowany u
chorych na PChN wzrost stężenia apo E,
szczególnie w lipoproteinach zawierających
apo B, może stanowić jedną z przyczyn
rozwoju HTG, jednak mechanizmy leżące
u podstaw wzrostu stężenia tego białka w
VLDL w PChN pozostają niewyjaśnione i
wymagają dalszych badań [32,44].
Wpływ zaburzeń TRL na pozostałe
klasy lipoprotein i rozwój miażdżycy w
PChN
Zaburzenia osoczowego katabolizmu
TRL prowadzą i/lub nasilają rozwój zaburzeń metabolizmu innych klas lipoprotein i
wpływają na dynamiczny rozwój miażdżycy
u chorych na PChN [51] (Ryc. 3).
Akumulacja remnantów TRL
Spadek syntezy i aktywności LPL,
wzrost stężenia inhibitorów enzymu, jego
konwersja do nieaktywnego monomeru i
wzmożona degradacja oraz zaburzenia w
składzie TRL skutkujące zmniejszoną podatnością tych cząstek na katabolizm pod
wpływem LPL, doprowadzają do obniżenia
efektywności lipolizy TG. Skutkiem tego
jest wydłużenie okresu półtrwania TRL w
osoczu i nagromadzenie aterogennych
remnantów CM i IDL u chorych na PChN [7]
inflammation, and dyslipidemia. This review
provides a concise overview of the nature
and mechanisms of CKD-induced lipid disorders and their adverse consequences. Lipid
abnormalities in end-stage renal disease are
characterized by: (a. Co więcej, u pacjentów
z PChN stwierdzono znamiennie wyższe
stężenie remnantów TRL niż w grupie kontrolnej, nawet przy braku wzrostu stężenia
TG w osoczu [52,53].
Na akumulację remnantów TRL u
chorych na PChN, oprócz upośledzonego
osoczowego katabolizmu TRL zależnego
od LPL, może dodatkowo wpływać obniżona aktywność HL [54] oraz zmniejszony
wychwyt TRL przez receptory LRP [55].
HL uczestniczy w hydrolizie TG obecnych w IDL i HDL. Zmniejszenie aktywności HL skutkuje akumulacją IDL, a także
wpływa na powstawanie nieprawidłowych,
bogatych w TG cząstek LDL oraz HDL [7]
inflammation, and dyslipidemia. This review
provides a concise overview of the nature
and mechanisms of CKD-induced lipid disorders and their adverse consequences. Lipid
abnormalities in end-stage renal disease are
characterized by: (a. Obniżona aktywność
HL może być związana ze zmniejszeniem
stężenia apo A-II (aktywatora HL) [56],
obserwowanym u chorych na PChN [57].
Na spadek aktywności HL w PChN mogą
mieć również wpływ zaburzenia syntezy
tego enzymu. Klin i wsp. wykazali, że podwyższone stężenie jonów wapnia w cyto-

plazmie (skutek indukowanej przez PChN
wtórnej nadczynności przytarczyc) może
powodować obniżenie ekspresji genu dla
HL w wątrobie poprzez zaburzenie procesu
transkrypcji, czego odzwierciedleniem jest
obniżona aktywność enzymatyczna tego
białka [58].
Kolejnym zaburzeniem wpływającym na
nagromadzanie się aterogennych remnantów TRL jest zmniejszenie ich wychwytu
przez LRP. W badaniach na modelu zwierzęcym wykazano zarówno znamiennie niższą
ekspresję, jak i stężenie tych receptorów na
powierzchni hepatocytów u szczurów po
częściowej nefrektomii [55]. Stwierdzono
również, że u szczurów po częściowej
nefrektomii występuje niższa ekspresja
oraz stężenie receptorów VLDLR, odpowiedzialnych za wychwyt VLDL z osocza.
Mniejsze wysycenie komórek receptorami
LRP i VLDLR doprowadza do obniżenia
katabolizmu VLDL i remnantów TRL i ich
akumulacji w osoczu [55].
Nagromadzanie remnantów znamiennie
zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
u chorych na PChN (Ryc. 3). Wykazano,
że remnanty TRL mogą kumulować się w
ścianie naczyń tętniczych, podobnie jak ma
to miejsce w przypadku LDL [59], a także
upośledzają zdolność naczynioruchową
śródbłonka, co w konsekwencji doprowadza
do zaburzenia rozkurczu naczyń krwionośnych [60]. Obecne w śródbłonku remnanty
wychwytywane są przez makrofagi, co
nasila formowanie komórek piankowatych
i rozrost blaszki miażdżycowej [61]. Doi i
wsp. wykazali również, że remnanty zwiększają śródbłonkową ekspresję molekuł
adhezyjnych ICAM-1 (Intercellular Adhesion
Molecule-1) i VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1), odpowiedzialnych za
migrację monocytów do ścian naczyń krwionośnych a także nasilają ekspresję czynnika
tkankowego (TF - Tissue Factor) [62].
Zaburzenia LDL
Zaburzenia TRL w PChN związane są
również z zaburzeniami składu i własności
LDL. U chorych na PChN stwierdza się m.in.
wzrost ilości aterogennych, tzw. małych,
gęstych LDL (sdLDL) [63]. Dokładny me-

chanizm leżący u podstaw związku między
HTG a zwiększoną ilością sdLDL nie jest
wyjaśniony, ale uważa się, że w obecności obładowanych TG VLDL, przy udziale
CETP, następuje zwiększona wymiana TG
i CHE pomiędzy VLDL i LDL. Katabolizm
wzbogaconych w TG LDL, zachodzący pod
wpływem HL, prowadzi do zmniejszenia
wielkości oraz zwiększenia gęstości cząstek lipoproteinowych i powstania małych,
gęstych cząstek LDL [13].
Wysoka aterogenność sdLDL wynika
z faktu, iż mają one zmniejszone powinowactwo do LDLR, przez co trudniej ulegają
degradacji, pozostając dłużej w krążeniu i
podlegając dłuższej ekspozycji na czynniki
uszkadzające (oksydacja, karbamylacja) a
co najważniejsze, na zwiększony wychwyt
komórkowy w mechanizmie niereceptorowym [64]. Udowodniono, że sdLDL mają
zwiększoną zdolność penetracji śródbłonka
naczyń krwionośnych oraz są mniej odporne na procesy oksydacji [65,66]. Five
LDL subspecies were isolated by density
gradient ultracentrifugation in the density
range 1.019-1.063 g/ml. In all patients, the
LDL profile was skewed towards the dense
subspecies (LDL-4, d 1.039-1.050 g/ml
and LDL-5, d 1.050-1.063 g/ml, a także
zdecydowanie łatwiej wiążą się z proteoglikanami błon komórkowych [67], co sprzyja
akumulacji cholesterolu w ścianie naczyń
i rozwojowi blaszek miażdżycowych [68].
Występowanie zwiększonej ilości sdLDL
stwierdzono zarówno u pacjentów dializowanych otrzewnowo i hemodializowanych,
jak również u chorych niedializowanych,
u których zaburzenie to może stanowić
wczesny objaw rozwoju dyslipidemii, nawet
przy braku innych zaburzeń lipidowych [69].
U chorych na PChN stwierdza się
również wysokie stężenia utlenionych
LDL (oxLDL) [70]. Za jedną z przyczyn ich
zwiększonego powstawania w PChN uważa
się zaburzenia HDL [71]. W obecności tzw.
dysfunkcyjnych HDL (opis poniżej), cząstki
LDL są bardziej narażone na utlenienie i
przemianę do oxLDL, w nadmierny sposób
wychwytywanych i akumulowanych przez
makrofagi. Obładowane cholesterolem
makrofagi przekształcają się w komórki
piankowate, które, nagromadzając się w

Rycina 3
Związek między zaburzeniami metabolizmu TRL a zaburzeniami innych klas lipoprotein oraz rozwojem
miażdżycy.
Link between TRL metabolism disturbances and the abnormalities in other classes of lipoproteins and atherosclerosis
development.
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ścianie naczyń krwionośnych, nasilają
procesy zapalne oraz tworzenie blaszek
miażdżycowych (Ryc. 3).
Zaburzenia HDL
Zaburzenia katabolizmu TRL prowadzą
do zmniejszenia ilości materiału powierzchniowego uwalnianego z VLDL podczas
lipolizy, zawierającego apolipoproteiny oraz
FL, który fizjologicznie jest źródłem nowych
cząstek HDL lub wbudowywany jest w krążące HDL (Ryc. 2). Utrzymująca się HTG
zwiększa ponadto napływ TG z VLDL do
HDL poprzez CETP, co prowadzi do powstawania bogatych w TG HDL, które, ulegając
lipolizie pod wpływem HL, przekształcane są
w cząstki o mniejszych rozmiarach, czemu
towarzyszy powstawanie ubogolipidowych
pre-β-HDL, jak również uwalnianie wolnej
apo A-I [72]. Apo A-I podlega filtracji w
kłębuszkach nerkowych, a następnie ulega
degradacji w nerkach przy udziale lizosomów komórek kanalików proksymalnych
[73]. Obniżone stężenie apo A-I skutkuje
obniżeniem aktywności acylotransferazy
lecytyna:cholesterol (LCAT) – enzymu
estryfikującego cholesterol w HDL [74].
Prowadzi to do zahamowania konwersji
prekursorowych pre-ß-HDL do małych
HDL-3, a następnie do dużych, dojrzałych
HDL-2. Procesy te skutkują więc nie tylko
zmniejszeniem stężenia apo A-I i HDL w
osoczu, ale również zaburzeniem procesów
dojrzewania HDL i nagromadzeniem we krwi
niedojrzałych form HDL [75].
Spadek ilości oraz zaburzenia procesów
dojrzewania HDL prowadzą do zaburzeń
ich funkcji. Powstają tzw. dysfunkcyjne
HDL, które są nieefektywne w zwrotnym
transporcie cholesterolu (RCT) – procesie
umożliwiającym usuwanie cholesterolu
z komórek i jego transport do wątroby.
Dysfunkcyjne HDL wykazują również
upośledzone działanie antyoksydacyjne,
przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne,
fibrynolityczne i ochronne na śródbłonek
naczyniowy (hamowanie apoptozy komórek
śródbłonka i stymulowanie ich syntezy), co
ma znaczący wpływ na zaburzenia innych
klas lipoprotein (np. zmniejszoną ochronę
LDL przed utlenieniem) i dynamiczny rozwój
zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych [76–78](Cr (Ryc. 3).
Ponadto, zaburzenia dojrzewania i zmiany w dystrybucji subpopulacji HDL, tj. wzrost
ilości pre-ß-HDL i spadek ilości dojrzałych
HDL-2, nasilają per se upośledzenie procesów lipolizy TRL (opis – Rozdział 3).
Pre-ß-HDL – poprzez działanie hamujące
na aktywność LPL, natomiast zmniejszenie
ilości HDL-2 – poprzez ograniczenie dostępności apolipoprotein „wymienialnych”,
przenoszonych z HDL do CM i VLDL,
odgrywających ważną rolę w przemianach
metabolicznych tych lipoprotein (Ryc. 1,2):
apo C-II – jako aktywator LPL, apo E – jako
ligand dla receptorów wątrobowych LRP [3].
Podsumowanie
Zaburzenia metabolizmu TRL w PChN
są wieloczynnikowe. Obniżenie ilości i
aktywności enzymów lipolitycznych (LPL i
HL), obniżenie ilości białek receptorowych
zaangażowanych w wychwyt TRL z krążenia
(LRP, VLDLR) oraz zaburzenia ich składu
skutkują upośledzeniem katabolizmu TRL i
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doprowadzają do rozwoju HTG. Zaburzenia
TRL przyczyniają się z kolei do rozwoju i/
lub nasilenia zaburzeń w obrębie innych
klas lipoprotein. Obserwuje się upośledzone
dojrzewanie i przyspieszony katabolizm HDL,
prowadzące do zmniejszenia ich ilości w osoczu oraz do zmian jakościowych cząstek, które skutkują zmniejszeniem efektywności RCT
i zaburzeniem m.in. funkcji antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych HDL. Towarzysząca
HTG akumulacja aterogennych remnantów
TRL oraz zwiększona ilość powstających
sdLDL, jak również nasilona oksydacja i
karbamylacja LDL, skutkują wzmożoną infiltracją tych lipoprotein do ścian naczyń krwionośnych, co w połączeniu z zaburzeniami
HDL nasila stan zapalny, stres oksydacyjny i
sprzyja dynamicznemu tworzeniu się blaszek
miażdżycowych i formowaniu zakrzepów w
naczyniach krwionośnych (Ryc. 3). Ponadto,
upośledzona lipoliza TRL wpływa negatywnie na metabolizm energetyczny komórek,
którym brak materiału energetycznego do
pełnienia podstawowych funkcji. Skutkuje to
obniżeniem wydolności wysiłkowej mięśni, a
także zmniejszeniem rezerw energetycznych
organizmu w postaci tkanki tłuszczowej, co
przyczynia się do wystąpienia zespołu wyniszczenia. Zwiększa to z kolei podatność
organizmu na infekcje i stany zapalne.
Procesy te prowadzą do powstawania
zjawiska ”błędnego koła”, w którym wzajemnie nasilające się HTG, inne zaburzenia
lipidowe, stres oksydacyjny, stan zapalny
i wyniszczenie organizmu skutkują dynamicznym rozwojem miażdżycy i zwiększoną
śmiertelnością z przyczyn sercowonaczyniowych u chorych na PChN.
Biorąc pod uwagę konsekwencje HTG
i zaburzeń metabolizmu TRL w rozwoju
innych zaburzeń lipidowych i ChSN, poznanie i dokładne wyjaśnienie mechanizmów
ich powstawania ma znaczenie kluczowe
i może stanowić ważny punkt uchwytu dla
leków, których stosowanie zmniejszy ryzyko
rozwoju miażdżycy i śmiertelności z przyczyn
sercowonaczyniowych nie tylko u chorych z
PChN, ale również w populacji ogólnej. Jednymi z najbardziej obiecujących postępowań
terapeutycznych w leczeniu HTG wydają się
być obecnie: zastosowanie inhibitora syntezy
apo C-III (volanesorsenu) oraz mimetyków
apo C-II [79]. W badaniach klinicznych I i
II fazy wykazano, że volanesorsen obniża
stężenie apo CIII i TG, jak również ilość
remnantów TRL, zarówno u chorych z hiperlipoproteinemią typu I, jak i u chorych z
innymi postaciami HTG. Obecnie prowadzone są badania kliniczne III fazy (APPROACH,
COMPASS) [80–82]. W przypadku badań
nad mimetykami apo C-II w badaniach in vitro
wykazano, że zwiększają one efektywność
lipolizy w surowicy pacjentów z hiperlipoproteinemią typu I, IV i V, doprowadzając do
obniżenia stężenia TG, jak również nasilają
wypływ cholesterolu z komórek, zależny od
transportera błonowego ABCA1. W badaniach na modelu zwierzęcym stwierdzono, że
dożylna infuzja mimetyku apo C-II skutkuje
zmniejszeniem stężenia TG i cholesterolu
[83,84]. Dalsze badania wykażą, czy i które
z postępowań terapeutycznych rzeczywiście
okażą się skuteczne w leczeniu HTG i jej
powikłań zarówno w populacji ogólnej, jak i
u osób z PChN.
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