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SEZNAM ZKRATEK

ACE- angiotenzin-konvertující enzym

AGRP- Agouti-related protein

AGT- angiotenzin

APC- antigen-prezentující buňka (antigen-presenting cell)

apoE, apoAV- apolipoproteiny E, AV

AT1R, AT2R- receptory pro angiotenzin

bFGF- bazický fibroblastický růstový faktor (basic fibroblast growth factor)

BPI- protein zvyšující baktericidní permeabilitu (bactericidal/permeability increasing protein)

CFU-E- erythroid- colony forming unit

CVD- kardiovaskulární onemocnění (cardiovascular disease)

EGF- epiteliální růstový faktor (epithelial growth factor)

eNOS- endoteliální syntáza oxidu dusnatého (endothelial nitic oxide synthase) 

ICAM 1, 2- intercelulární adhezivní molekuly (intercellular adhesion molekule)

IFN- interferon

IGF- inzulinu podobný růstový faktor (insuline-like growth factor)

IL- interleukin 

JAK kináza- Janus activated kinase

LBP- lipopolysacharid-vázající protein (lipopolysacharide-binding protein)

LFA- antigen asociovaný s funkcí leukocytů (lymphocyte function-associated antigen)

LPS- lipopolysacharid

MCP- protein atrahující monocyty (monocyte chemoattractant protein)

MHC- hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex)

MPO- myeloperoxidáza

MTHFR- methylentetrahydrofolátreduktáza
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NO- oxid dusnatý

NPY/Y1- neuropeptid Y

PAI- inhibitor aktivátoru plazminogenu (plasminogen activator inhibitor)

PDGF- destičkový růstový faktor (platelet-derived growth factor)

POMC- pro-opiomelanokortin

RAAS- osa renin-angiotenzin-aldosteron 

RANTES- regulated on activation, normal T cell expressed and secreted

ROS- kyslíkové radikály (reactive oxygen species)

TGF- transformující růstový faktor (transforming growth factor)

TGR- transgenní potkan (transgenic rat)

TNF- tumor nekrotizující faktor (tumor necrosis factor)

VCAM- vaskulární adhezivní molekula (vascular adhesion molekule)

VEGF- vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor)

VEGFR- receptor pro VEGF

VIR- velká imunoglobulinová rodina
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1. ÚVOD

Chronické renální selhání (CHRS) představuje významný zdravotní, psychosociální a 

ekonomický problém. Celosvětový růst počtu (5-8%/rok) pacientů s chronickými 

nefropatiemi odráží nárůst nemocných v CHRS léčených náhradními očišťovacími metodami 

či transplantací ledvin. Tento trend souvisí jednak s obecným stárnutím populace, jednak s 

nárůstem incidence rizikových faktorů rozvoje a progrese nejen CHRS, ale i 

kardiovaskulárních onemocnění. 

1.1 Chronické renální selhání v České republice

V České republice je do chronického dialyzačního programu zařazeno přibližně 4100 pacientů 

léčených na 86 hemodialyzačních střediscích a přes 3000 nemocných žije s funkční 

transplantovanou ledvinou. Prevalence je 759 pacientů na 1 milión obyvatel, avšak trend 

nárůstu pacientů s CHRS vyžadujících dialýzu zůstává vyrovnaný (120- 150/ 1mil. obyvatel) 

díky poměrně vyrovnanému počtu nových pacientů (1500/rok) a zemřelých pacientů 

(1400/rok). Podstatnou změnou je věkové složení dialyzované populace- v roce 2004 tvořili 

pacienti starší 60ti let 63% na hemodialýze, na peritoneální dialýze 40%. Zároveň přibývá i 

počet diabetiků, a to právě ve věkové skupině 60-79 let, čímž významně narůstá i mortalita. 

[1]

Předpokládá se, že výskyt chronických ledvinných onemocnění v populaci je okolo 10%, ale 

většina těchto onemocnění nevede k nezvratnému renálnímu selhání.

1.2 Příčiny chronického renálního selhání

Predisponujícími faktory CHRS jsou mužské pohlaví, starší věk a afro-americká či asijská 

rasa. 
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Systémová hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus 1. i 2. typu (především jeho špatná 

kompenzace), obezita a kouření jsou považovány za nezávislé rizikové markery vzniku a 

progrese chronických renálních, stejně jako kardiovaskulárních onemocnění v populaci. 

Chronické renální selhání je důsledkem chronických nefropatií, které představují heterogenní 

skupinu onemocnění různé etiologie. Mezi ně patří chronické glomerulopatie primární či 

sekundární, rychle progredující glomerulonefritidy, chronické tubulointersticiální nefritidy a 

renální poškození při systémových chorobách, hypertenzi a diabetu mellitu. Jednou z dalších 

možných příčin CHRS je i genetická dispozice (viz níže).

1.3 Klinické projevy a komplikace chronického renálního selhání

Klinické projevy obvykle nekorelují s tíží ledvinného postižení a často zůstávají němé až do 

pokročilého stupně chronického renálního selhání. První příznaky jsou nespecifické jako 

únava, anorexie, nauzea, pruritus. Další symptomy provázející terminální renální selhání 

označované jako uremický syndrom se objevují při poklesu glomerulární filtrace pod 0,25 

ml/s a jsou známkou poruchy dalších vnitřních orgánů navozených metabolickými a 

acidobazickými změnami.

Postupný zánik nefronů je provázen poklesem glomerulární filtrace (GFR) a stoupající 

koncentrací sérové urey a kreatininu; narušená koncentrační schopnost tubulů se projevuje 

zvýšeným vylučováním natria a vody močí. Trvající polyurie doprovázená polydipsií 

ohrožuje nemocného závažnou dehydratací s poklesem objemu extracelulární tekutiny 

klinicky se manifestující hypotenzí, tachykardií, slabostí. 

Součástí poruch tubulárních funkcí je změna v sekreci a resorpci iontů, zejména amonných, 

fosfátů a sulfátů. Kvůli zvýšené koncentraci parathormonu provázející chronické renální 

selhání klesá resorpce fosfátů v proximálních tubulech. S poklesem GFR se zvyšuje 

koncentrace fosfátů v extracelulární tekutině i v glomerulárním filtrátu.



10

1.3.1 Metabolické změny při chronickém renálním selhání

Chronický hyperkatabolický stav rozvíjející se v důsledku komplexních metabolických změn 

je typickým symptomem terminálního renálního selhání. Spolu s nedostatečným příjmem 

potravy (anorexie) je hlavní příčinou malnutrice, často pozorované u hemodialyzovaných 

pacientů. Regulace energetického příjmu je komplexní proces řízený centrální nervovou 

soustavou, resp. hypothalamem, na kterém se podílejí periferní a centrální mediátory. [18]

Homeostáza energetického příjmu tedy představuje rovnováhu mezi sytostí (leptin, inzulín) a 

hladem (ghrelin). [133] (obr. 1)

Obr. 1 (Broberger 2005): Schématické znázornění centrální a 

periferní regulace energetického příjmu. Hormony informující 

CNS o periferním stavu nutrice- ghrelin, PYY (GIT), inzulin 

(pankreas), leptin (tuková tkáň). Ghrelin a leptin působí přímo na 

hypothalamus (Arc) a mozkový kmen (nTS). Nervus X. inervující 

GIT předává informace o aktuálním nutričním stavu do kmene. 

Centrální regulace energetického příjmu zahrnuje autonomní 

nervový systém; sympatikus přes preganglionární zakončení 

v intermediolaterálním míšním sloupcí (IML), kde mají zakončení 

neurony POMC z hypothalamu; parasympatikus eferentací do 

zadního motorického jádra n.X. (DMX)).

Ve vztahu k malnutrici se studie zabývají geny s prokázaným vztahem k obezitě či nadváze 

(ghrelin) či prozánětlivými cytokiny s anorektickými účinky (interleukiny IL-1β, IL-2). 

[65;102] Metabolické adaptivní změny se týkají proteinů, lipidů i sacharidů. Při sníženém 

příjmu dusíku v potravě v rámci celkové malnutrice a při poklesu GFR se snižuje množství 

vyloučeného dusíku, čemuž se organizmus přizpůsobuje jeho lepší utilizací. Stoupá aktivita 
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proteosyntetických jaterních enzymů, klesá aktivita enzymů ureosyntetického cyklu a větší 

podíl dusíku, zejména ve formě močoviny (až 30- 40%), je užita k resyntéze proteinů. 

U nemocných s nezvratným selháním funkce ledvin se pozoruje porucha periferní inzulínové 

rezistence, která se manifestuje hyperglykémií a hyperinzulinémií. Hyperinzulinémie 

pravděpodobně stimuluje syntézu triacylglycerolů, která se současným sníženým 

odbouráváním způsobuje zvýšení hladiny triacylglycerolů. Zvýšené jsou i hladiny VLDL, 

LDL, naopak sníženy jsou hladiny HDL a HDL- cholesterolu. Hyperlipoproteinémie vzniká 

na základě porušené exkreční funkce ledvin, s ní souvisejícími biochemickými změnami a 

strukturálními změnami apoproteinů, které významně ovlivňují aktivity plazmatických 

enzymů účastnících se metabolismu lipoproteinů.

Metabolická acidóza se vyvíjí až v pokročilých stádiích chronického renálního selhání, při 

poklesu glomerulární filtrace na 0,25 ml/s. Kompenzační mechanismy tubulárních buněk ve 

formě titrovatelné acidity zachovávají vylučování vodíkových iontů při nabídce fosfátů 

v tubulární tekutině díky dostatečné sekreci v reziduálních nefronech. Doprovodným 

příznakem glomerulárního poškození je proteinurie, od mírného stupně po obraz nefrotického 

syndromu. Jak proteinurie tak vlastní renální poškození aktivuje RAAS s následnou retencí 

sodíku a extracelulární tekutiny, vedoucí ke zvýšení cirkulujícího objemu s tvorbou edémů 

(periferní otoky, pulmonální edém, perikarditida až chronické srdeční selhání) a potenciaci 

hypertenze.

1.3.2 Anémie při chronickém renálním selhání

Anémie chronických onemocnění je charakterizovaná nízkou hladinou železa, nízkou sérovou 

vazebnou kapacitou železa a normální hladinou ferritinu, postihuje pacienty s akutními či 

chronickými záněty, chronickými zánětlivými onemocněními (včetně autoimunitních) a 

malignitami. Podobně je tomu u nemocných s ledvinným selháním, kteří i přes dostatečné 
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tkáňové rezervy železa a léčbu rekombinantním erytropoetinem trpí různým stupněm poklesu 

erytropoezy. [128] Na tomto komplexním procesu se podílí porucha buněčného transportu 

železa (porucha absorpce železa, porucha mobilizace zásob železa) a snížená dostupnost 

železa jako projev protizánětlivé obrany organismu a inhibice erytropoezy na úrovni 

progenitorové buňky. Současné poznatky svědčí o tom, že dlouhodobý zvýšený přepis 

prozánětlivých cytokinů v rámci základního onemocnění je hlavní příčinou inhibice 

krvetvorby již na úrovni progenitorové buňky. 

1.3.3 Rezistence k erytropoetinu- EPO rezistence

Rozvoj rezistence na rekombinantní erytropoetin používaný k léčbě anémie je častou 

komplikací nemocných v terminálním selhání ledvin. Signifikantní variabilitu v citlivosti na 

rhEPO (rekombinantní humánní erytropoetin) lze pozorovat i mezi pacienty, kteří dobře 

odpovídají na tuto terapii. Jednoznačná příčina této variability zůstává stále nejasná, nicméně 

se předpokládá ústřední role chronicky aktivovaného imunitního systému vedoucí k 

nadprodukci některých cytokinů.  (obr. 2) Klíčovými se v procesu inhibice erytropoezy jeví 

být T- lymfocyty, které jsou jediným zdrojem syntézy interferonu γ (IFN-γ), a monocyty 

produkující interleukin 12 (IL-12), silný stimulátor T-lymfocytů. Tento cytokin je považován 

za primárního supresora progenitorových erytropoetických buněk, neboť přímo blokuje 

antiapoptotický účinek eryotropetinu na faktor stimulující tvorbu erytrocytárních kolonií 

(CFU-E, erythroid colony forming units), raná progenitorová stádia erytrocytů. [78]

Interleukiny 10 a 13 (IL-10, -13) rovněž přímo inhibují proliferaci progenitorů červené krevní 

řady (CFU-E) a spolu s tumor-nekrotizujícím faktorem α (tumor necrotising factor α, TNF-α), 

jenž blokuje erytropoezu nepřímo prostřednictvím interferonu β (IFN-β), jsou hlavními 

mediátory podílejícími se na rozvoji rezistence vůči erytropoetinu. [22]
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Obr. 2 (Macdougall et al., 2002): Hypotéza vzniku rezistence k epoetinu jako důsledku chronické 

aktivace imunitního systému. 

1.3.4 MIA syndrom

Jednou z komplikací nezvratného selhání funkce ledvin je tzv. MIA syndrom, který 

charakterizuje trias malnutrice, zánět a akcelerovaná ateroskleróza. Prognóza pacientů s MIA 

syndromem je srovnatelná s metastazujícím nádorovým onemocněním.[76] V manifestaci 

MIA syndromu jsou pozorovány intra- i interindividuální rozdíly v průběhu samotné 

dialyzační léčby. Mnohé studie se proto zabývají možnou genetickou podstatou tohoto 

syndromu s cílem predikovat nemocné s vysokým rizikem.

1.3.4.1 Chronický zánět

Urémie je ve své podstatě chronický zánětlivý stav charakterizovaný trvalou aktivací 

imunitního systému. [77] Důsledkem je přetrvávání pohotovostního poolu proteinů akutní 
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fáze jako C-reaktivního proteinu (CRP), interleukinu 6 (IL-6), ferritinu či fibrinogenu, 

doprovázené nízkou albuminémií, akcelerovanou lipoperoxidací a zvýšeným oxidačním 

stresem, a to i bez zjevné přítomnosti infekce. [78] Trvale zvýšené zánětlivé markery má 30-

50% dialyzovaných pacientů, kteří se tak nacházejí v „chronickém zánětlivém stavu“. [97]

Urémie je tak spojena s vysokou náchylností k infekcím, které jsou jednou z hlavních příčin 

morbidity a mortality pacientů s terminálním selháním funkce ledvin.

Hladiny CRP, albuminu a leukocytů jsou z podstatné části dědičné (35-40%), ale 

pravděpodobně se na jejich hodnotách více spolupodílejí mutace a polymorfismy v genech 

pro některé cytokiny a proteiny (IL-6, IL-10, IL-1β, TNF-α, LBP, PPAR-γ). [126;128]

1.3.4.2 Akcelerovaná ateroskleróza

Kardiovaskulární onemocnění (CVD) předcházející či vyvíjející se na podkladě chronického 

renálního selhání jsou nejvýznamnější příčinou morbidity a mortality pacientů s renálním 

selháním (až z 50%). Jednou z mnoha prokazatelných příčin vysoké incidence CVD je 

akcelerovaná ateroskleróza jako důsledek metabolických změn provázejících chronické 

renální selhání, včetně metabolismu aminokyselin. [125]

Příčinou abnormalit v plazmatických a intracelulárních koncentracích aminokyselin je 

kombinace poruch syntézy, degradace (ztráta katabolické funkce tubulárních buněk; nízká 

hladina albuminu- hlavního proteinu, na který se homocystein kovalentně váže) a clearance 

ledvinami. [136]

Fenotyp aterosklerózy je výsledkem interakcí mnoha rizikových faktorů. Předmětem zájmu 

jsou polymorfismy genů systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) jako angiotenzin 

konvertujícího enzymu (ACE) a angiotenzinu (AGT), lipoproteinů jako apoE, apoAV, 

cytokinů, zejména transformujícího růstového faktoru (TGF, transforming growth factor), 

destičkového růstového faktoru (PDGF, platelet-derived growth factor) i metaloproteináz 
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podílejících se na oxidačním stresu jako myeloperoxidáza (MPO) či 

methylentetrahydrofolátreduktáza (MTHFR). [127]

1.3.5 Další systémové komplikace chronického renálního selhání

 Renální osteodystrofie se prakticky vyskytuje u všech nemocných v terminální fázi

renálního selhání. Jedním z vysvětlení renální osteopatie je nedostatečná syntéza 1α-

hydroxylázy, enzymu katalyzujícím konverzi 25-(OH)2D3 na jeho aktivní metabolit 1,25-

(OH)2D3. Nedostatkem 1,25-dihydrokalciferolu dochází k sekundární hyperparathyreóze 

s následným zvýšeným uvolňováním parathormonu, což vede ke zvýšené tubulární resorpci 

kalcia, ke zvýšené osteoklastické aktivitě, osteoskleróze a fibrotické přestavbě kostní dřeně. 

Dlouhotrvající hypokalcémie spolu s hyperfosfatémií způsobuje poruchu kostní mineralizace 

s rozvojem osteomalácie.

 Neurogenní komplikace souvisejí s poruchou metabolismu nervových vláken jako je

narušená degradace a retence katabolitů vznikající při chronickém renální selhání. Obvykle se 

objevují při pozdní či neadekvátní dialýze, a proto jsou zčásti reverzibilní. Škála 

neuropatologických projevů je široká od nejčastější periferní polyneuropatie, syndromu 

karpálního tunelu (β2- mikroglobulinová amyloidóza) po uremickou encefalopatii.

 Endokrinní poruchy zahrnují změny v hladinách pohlavních hormonů vedoucích

k sexuálním dysfunkcím a infertilitě (hyperprolaktinémie, zvýšené hladiny luteinizačního 

hormonu (LH), snížená hladina testosteronu, absence cyklických hormonálních změn během 

menstruačního cyklu). Narušení sekrece a funkce somatotropinu (STH) způsobuje u dětí 

poruchy růstu. Častou komplikací je hypothyreóza.

 Gastrointestinální komplikace zahrnují zácpa, snížená evakuace žaludku se zvýšeným 

rizikem vzniku reflexní

ezofagitidy, zvýšené riziko vzniku peptického vředu a akutní pankreatitidy.
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1.4 Patofyziologické mechanismy rozvoje a progrese chronického renálního 

selhání

Chronické nefropatie, nezávisle na etiologii, jsou charakterizovány postupným zhoršováním 

renálních funkcí. Rychlost progrese chronického renálního selhání závisí na typu 

vyvolávajícího renálního onemocnění, stupni funkčního renálního poškození a na přítomnosti 

proteinurie a hypertenze. Rychlá progrese bývá obvykle u pacientů s chronickými 

glomerulopatiemi a polycystickými ledvinami narozdíl od pacientů s chronickými 

tubulointersiticiálními nefropatiemi a hypertenzní glomerulosklerózou.

Chronická ledvinná onemocnění probíhají ve dvou fázích. První fáze je procesem závislým na 

základním onemocnění, tzn. že efektivní léčbou lze zvrátit jeho progresi do fáze druhé, 

charakterizované aktivací buněčných a nebuněčných složek imunitního systému, probíhající 

již nezávisle na základním patologickém procesu. [1;23]

Vzhledem k nejasné etiologii většiny chronických nefropatií je léčba pouze symptomatická, a 

proto často progredují do terminálního selhání. (obr. 3) V současné době se předpokládá 

ústřední role imunitního systému v progresi chronických nefropatií vedoucích k

nevratnému renálnímu selhání. [15;60]

        
   A       B        C

Obr.3: Fibrotická přestavba tkáně jako důsledek ischemicko-reperfuzního poškození. A- normální histologický 
nález (glomerulus a tubuly), B- obraz end-stage kidney, C- chronická vaskulární rejekce

Hlavním iniciačním faktorem deteriorace ledvinných funkcí jsou intraglomerulární 

hemodynamické změny vyvolané ireverzibilní ztrátou nefronů, např. po ischemicko-
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reperfúzním (I/R) inzultu. Tyto změny zvyšují filtrační kapacitu reziduálních nefronů a 

zachovávají tak po určitou dobu exkreční a homeostatickou funkci ledvin. [29]

Adaptivní změny- hyperperfúze a hyperfiltrace- však současně neúměrně zatěžují zbylé 

nefrony a vyvolávají řadu změn indukujících rozvoj glomerulosklerózy. V nefronech, které se 

zotavily z I/R inzultu, lze pozorovat změny v jejich fenotypu jako trvale zvýšená exprese 

buněčných povrchových molekul či tendence k excesivní buněčné proliferaci a syntéze 

extracelulární matrix, dále přispívající k rozvoji chronické fibrózy. [24]

1.4.1 Adaptivní změny, glomeruloskleróza

Hyperperfúze a hyperfiltrace zvyšuje intraglomerulární tlak, který následně vyvolává 

morfologické změny v reziduálních nefronech. Morfologické změny zahrnují rozepětí stěny 

glomerulárních kapilár, poranění podocytů, pericytů a endotelu, tvorbu mikroaneurysmat a 

mikrotrombů. Odlučování podocytů a endotelu od glomerulární bazální membrány vede 

k jejímu obnažení a tvorbě adhezí s Bowmanovým pouzdrem. [8]

Důsledkem poranění je indukce nekontrolované buněčné smrti glomerulárních buněk-

nekrózy, charakterizované úbytkem intracelulárního ATP, poškozením funkce membránových 

pump, narušení permeability buněčné membrány vedoucí k nárůstu buněčného objemu-

edému, disrupci buněčných organel a tvorbou cytokinů. [66] Cytokiny atrahují makrofágy, 

které nekrotické buňky fagocytují s cílem ochránit okolní tkáň od poškození uvolňovanými 

toxickými noxami, především kyslíkovými radikály (ROS- reactive oxygen species). Zdrojem 

kyslíkových radikálů jsou nejen infiltrující neutrofilní leukocyty a monocyty, ale i přeživší 

glomerulární buňky. ROS dále prohlubují glomerulární poranění oxidací proteinů, lipidů a 

stimulací glomerulárních buněk k produkci a uvolňování prozánětlivých cytokinů, které 

atrahují další zánětlivé buňky. [83]

Glomerulární kapilára je charakterizována přítomností fenestrovaného endotelu, který 

vykazuje vazoaktivní, protizánětlivé, antiproliferativní a antikoagulační vlastnosti, a díky své 
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unikátní struktuře umožňuje selektivní filtraci molekul. Glomerulární endotel je vysoce citlivý 

k jakémukoli typu inzultu, na nějž reaguje ztrátou svých vlastností, expresí adhezivních 

molekul (ICAM-1, LFA-1) a uvolňováním růstových a chemotaktických mediátorů. [46]

Cytokiny (zejména TGF-β1), jejich receptory a adhezivní molekuly přispívají 

k intraglomerulární zánětlivé infiltraci (T-lymfocyty a makrofágy) a stimulaci mezangiálních 

buněk. TGF-β1 navozuje přesmyk na embryonální buněčný fenotyp (mezangioblasty) 

s excesivní syntézou extracelulární matrix a zachovalou migrační schopností díky expresi 

cytoplazmatického α-aktinu charakteristickým pro buňky hladké svaloviny. [61]

Mezangiální buňky jsou specializované (metabolická a fagocytární funkce) kontraktilní 

pericyty uchovávající integritu glomerulu. Na inzult reagují mezangiolýzou a akumulací 

makromolekul (proteinů i lipidů) s následnou expanzí mezangia. K jejímu rozvoji přispívá 

buněčná stimulace fibrogenními růstovými faktory s excesivní tvorbou extracelulární matrix, 

zvýšená tvorba a uvolňování kolagenáz, metaloproteináz a plasminových proteáz, které 

zvyšují odbourávání a resyntézu extracelulární matrix. [10;23] Mezangiální expanze celulární 

a extracelulární je významným iniciačním faktorem rozvoje glomerulosklerózy.

Splývání a retrakce podocytů viscerálních epiteliálních buněk, které bývá důsledkem obnažení 

struktur bazální glomerulární membrány a vlastního inzultu, přispívá ke zvýšení permeability 

glomerulární membrány pro makromolekuly, klinicky se manifestující jako proteinurie. 

Makromolekuly se zároveň ukládají subendoteliálně, což vede k zužování až okluzi lumen 

glomerulárních kapilár a sklerotizaci subendoteliálního prostoru. Na základě inzultu 

epiteliální buňky exprimují MHC molekuly II. třídy, produkují celou řadu cytokinů a 

růstových faktorů (např. PDGF) a zpětně jsou stimulovány dalšími cytokiny, zejména TGF-β1

k syntéze fibronektinu a kolagenu, čímž významně přispívají k rozvoji 

glomerulosklerózy.[10]
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1.4.2 Fibrotické změny, intersticiální fibróza

Tubulointersticiální fibróza je vyvolána přímým inzultem podobně jako glomeruloskleróza, 

nebo se rozvíjí na základě již vzniklého glomerulárního poškození. V její patogenezi hrají 

důležitou roli adaptivní trofické a funkční (metabolické) změny, které jsou nejvíce patrny 

v proximálních tubulech. Důsledkem těchto změn je indukce buněčné apoptózy vedoucí 

k tubulární atrofii a fibróza intersiticia. (obr. 4)

Obr. 4 (Basile et al. 2005): Morfologie a kapilární zásobení zdravých ledvin a ledvin po ischemicko-reperfúzním 
inzultu. A- zdravá tkáň, B- 4 týdny po inzultu, C- 8 týdnů po inzultu. V průběhu zotavení tkáně po ischemii 
dochází k postupné ztrátě mikrofibrilární struktury parenchymu. (c- kůra, os- zevní pruh zevní dřeně, is- vnitřní 
pruh zevní dřeně, im- vnitřní dřeň )

Prvními známkami kompenzatorních adaptivních změn je nárůst spotřeby kyslíku a zvýšená 

syntéza intracelulárního ATP, který vede k excesivní tvorbě kyslíkových radikálů významně 

se podílejících na progresi intersticiální fibrózy. Kyslíkové radikály (ROS) a jejich produkty 

se akumulují ve značné míře v kůře ledvin. (obr. 5) Kromě lipoperoxidace buněčných 

membrán, stimulace hypertrofie tubulárních buněk, mají ROS přímý fibrogenní efekt 

zprostředkovaný fibroblasty, které po vystavení oxidačnímu stresu excesivně produkují 

kolagen. [67]
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Součástí adaptivních změn jsou i změny v membránových transportech iontů, především 

zvýšená reabsorpce sodíku (Na+/K+, Na+/H+), bikarbonátu a amonných kationtů. Zvýšená 

nabídka amonných iontů stupňuje syntézu amoniaku, který aktivuje alternativní cestou 

komplement, a tím iniciuje rozvoj fibrotických změn v intersticiu. Depozita C3 složky 

komplementu a komplementového komplexu C5b-C9 se ukládají peritubulárně (a zvýšeně se 

vylučují močí), působí lyticky na buněčné membrány a chemotakticky na zánětlivé buňky.

        Renální selhání
    Hemodialyzační léčba

          (Mikroskopický) zánět AOPP Oxidační a
  Reakce akutní fáze AGE´s  karbonylový stres

        Komplikace (kardiovaskulární, aj.)

Obr. 5 (Kalousová et al. 2003): Vztah mezi glykoxidačními produkty a zánětem u hemodialyzovaných pacientů
(AOPP- advanced oxidation protein products, AGE´s- advanced glycation end products)

Při chronickém renálním selhání dochází ke změnám metabolismu lipidů a lipoproteinů, které 

se ve zvýšené míře vylučují močí. Byl prokázán přímý nefrotoxický efekt LDL částic a 

volných mastných kyselin, které působí chemotakticky na monocyty, a tak iniciují a udržují 

proces intersticiální fibrózy. [23]

Buňky proximálních tubulů se samy aktivně podílejí na fibrotickém procesu. Na inzult reagují 

expresí adhezivních molekul, HLA molekul II. třídy a syntézou růstových a chemotaktických 

faktorů. Díky expresi HLA molekul II. třídy a adhezivních molekul pak tubulární buňky jako 

antigen-prezentující buňky interagují se zánětlivými buňkami, které infiltrují intersticium. 

[103] Produkují vazoaktivně působící endotelin, profibrogenní růstové faktory, především 

TGF-β1, na které reagují zvýšenou syntézou kolagenu. TGF-β1 zároveň indukuje přesmyk 
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fenotypu u tubulárních buněk, díky kterému získávají vlastnosti embryonálních 

mesenchymálních buněk typu fibroblastů a myofibroblastů s vysokou profibrogenní aktivitou 

(syntéza extracelulární matrix). Up- regulace genu pro TGF-β1 tubulárních buněk díky jejich 

senzitivitě k angiotenzinu II vyvolává hypertrofii tubulárních buněk a potencuje zvýšenou 

syntézu kolagenu typu IV. [11]

Buňky vzestupného raménka Henleovy kličky se účastní fibrotického procesu produkcí 

prozánětlivých cytokinů jako je osteopontin, významný chemoatraktant monocytů/makrofágů. 

Distální tubulární buňky jsou dalším zdrojem mnoha cytokinů a růstových faktorů jako 

PDGF, IGF 1, EGF a interleukinů, čímž přispívají k progresi tubulointersticiální fibrózy. [47]

Jako nejdůležitější faktor iniciace glomerulární a intersticiální fibrózy je považována 

proteinurie, která představuje samostatný nezávislý prognostický faktor progrese renálního 

selhání, neboť přímo koreluje se stupněm deteriorace renálních funkcí. Remise proteinurie, 

spontánní či navozená farmakologicky, jednoznačně zlepšuje prognózu pacientů 

s diabetickými i nediabetickými glomerulopatiemi. [34]

Při dysfunkci endotelu dochází ke ztrátě selektivity a zvýšení permeability glomerulární 

membrány s transsudací makromolekul do mezangia a přetížení buněk proximálních tubulů 

náloží proteinů. Tubulární buňky excesivně reabsorbují proteiny, kde jsou degradovány 

v lysozomech. V případě dlouhodobé zátěže se však proteiny akumulují v jejich cytoplazmě, 

narušují integritu bazálních membrán vedoucí k zániku buněk a extravazací proteinů (tzv. 

Tamm-Horsfallův protein) do intersticia, kde dále indukují buněčnou infiltraci a aktivaci 

komplementu s rozvojem zánětu. K dalším makromolekulám, které jsou ve zvýšené míře 

reabsorbovány, náleží lipidy- volné mastné kyseliny a lipoproteiny s vlastním nefrotoxickým 

potenciálem popsaným výše.

Tubulární buňky odpovídají na proteinovou zátěž změnou fenotypu- indukcí 

vysokokapacitního systému vychytávání proteinů z filtrované tekutiny a syntézou 
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imunoregulačních cytokinů jako RANTES, MCP-1, endotelin 1. Tyto cytokiny jsou 

bazolaterální membránou uvolňovány do intersticia, kde indukují migraci a proliferaci T-

lymfocytů, monocytů a fibroblastů, a podporují syntézu extracelulární matrix a rozvoj zánětu.

K aktivaci intrarenálního komplementového systému dochází přímo vlastním inzultem, 

změnami transportních systémů proximálních tubulárních buněk a vysokou reabsorpcí 

makromolekul, které se ukládají v intersticiu. Již v časných fázích po glomerulárním inzultu 

lze pozorovat ukládání C3 a C5b-C9 složek komplementu na luminální straně buněk 

proximálních tubulů. Především komplex C5b-C9 je významným chemotaktickým faktorem 

pro zánětlivé buňky, které dále stimuluje k tvorbě kyslíkových radikálů a k sekreci 

profibrogenních cytokinů, mezi nimiž hraje ústřední roli TGF-β1. TGF-β1, podobně jako 

endotelin 1 se prostřednictvím receptorů váže na intersticiální fibroblasty a indukuje jejich 

proliferaci a syntézu extracelulární matrix.[99]

1.4.3 Mediátory podílející se na progresi chronické renální selhání

Ledvinné a zánětlivé buňky se autokrinní, parakrinní i endokrinní sekrecí mnoha mediátorů 

podílejí na regulaci procesu chronického renálního selhání. Primárním zdrojem těchto 

mediátorů jsou tubulární buňky, sekundárním především zánětlivé buňky infiltrující 

poškozenou renální tkáň (CD4+, CD5+, CD8+ lymfocyty, makrofágy). [4;131]

Ischémie a hypertenze spolu s proteinurií jsou hlavními prediktivnímí faktory progrese 

renálního selhání. Angiotenzin II (ANG II) je pluripotentní oktapeptid, který vzniká štěpením 

inaktivního dekapeptidu angiotenzinu I za katalýzy angiotenzin- konvertujícím enzymem 

(ACE), jehož farmakologická blokáda hraje klíčovou roli v léčbě hypertenze. 

ACE 2, nově objevený enzym exprimovaný na endotelu (včetně renálního) a renálních 

tubulech, katalyzuje přeměnu ANG II na ANG 1-9. ANG 1-9 nemá biologické účinky, ale 
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jeho konverzí prostřednictvím ACE 1 vzniká ANG 1-7 s účinky opačnými ANG II (uvolňuje 

vazodilatační prostaglandiny a oxid dusnatý (NO), down-reguluje receptor 1 pro angiotenzin 

(AT1R), blokuje konverzi ANG I na ANG II prostřednictvím ACE).

Degradací ANG II aminopeptidázami vzniká ANG III a následně ANG IV, který se váže na 

receptor 4 pro angiotenzin (AT4R) na renálních endoteliálních a proximálních tubulárních 

buňkách, na nichž stimuluje expresi inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI-1) snižujícím 

tvorbu extracelulární matrix. (obr. 6)

Při renálním poškození za vysokých koncentrací ANG II se přednostně aktivují enzymy 

vedoucí k syntéze ANG IV. [149]

Obr. 6 (Kára T. et al., 2001): Schéma metabolismu osy renin-angiotenzin-aldosteron.
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Bylo prokázáno, že kromě známé systémové syntézy angiotenzinu II existuje i syntéza 

lokální, která je podstatnou součástí patogeneze terminálního renálního selhání. [79]

V ledvinách si kompletní schopnost syntézy komponent systému renin- angiotenzin-

aldosteron (RAAS) uchovaly proximální tubulární buňky. Zatím není zcela jasné, zda syntéza 

angiotenzinu II probíhá zcela intracelulárně, nebo zda je prekurzor angiotenzinogen 

vylučován tubulárními buňkami do extracelulárního prostoru, kde je prostřednictvím 

angiotenzin- konvertujícího enzymu (ACE) přítomném na kartáčovém lemu tubulárních 

buněk konvertován na angiotenzin II (ANGII). Lokální syntéza ANGII je pozitivně 

autokrinně zpětně regulována, tzn. že produkce ANGII stimuluje další syntézu ANGII 

tubulárními buňkami.

Zajímavostí je, že lokální produkce ANGII je regulována nezávisle na jeho systémové 

syntéze. Nicméně lokální syntéza ANGII interaguje se syntézou systémovou, např. k lokální 

syntéze ANGII buňky mohou využívat cirkulujícího angiotenzinogenu či reninu, protože 

endotel je podobně schopný konverze ANGI na ANGII. [31]

Tab. 1: Účinky angiotenzinu II

Vazokonstrikce

Stimulace exprese vazokonstriktorů (endoteliny) a inhibice vazodilatátorů (NO, ANP)

Iniciace intraglomerulární hypertenze

↑ proteinurie (změny v glomerulární membráně)

↑ tubulární resorpce proteinů

Stimulace buněčného růstu (glomerulární a tubulární hypertrofie a proliferace)

Stimulace proliferace fibroblastů a lymfocytů

Indukce profibrogenních cytokinů (TGF-β)

Indukce prozánětlivých cytokinů a chemokinů (IL-6, IL-8, RANTES, osteopontin, MCP-1)

Up-regulace adhezivních molekul na endotelu a receptorů pro lipoproteinů

Tvorba ROS, aktivace transkripčního faktoru NF-kappaB
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Samotné renální poškození aktivuje osu renin-angiotenzin-aldosteron přímo i nepřímo, 

mocným stimulátorem je zejména proteinurie či pokles glomerulární filtrace jako důsledek 

adaptivních změn. Systémové- hemodynamické účinky angiotenzinu II zahrnují 

vazokonstrikci, zvýšení tubulární resorpce NaCl s následným vzestupem objemu 

extracelulární tekutiny a rozvojem hypertenze, zvýšení intrarenální aktivity systému kalikrein-

kinin. Bradykinin tak zprostředkovává část účinků ANGII. [80]

K akceleraci chronického renálního selhání přispívá ANGII i svými přímými 

nehemodynamickými účinky na podocyty, v nichž vyvolává redistribuci cytoskeletu 

s následnou indukcí buněčné hypertrofie a snížení proliferace vedoucí ke zvýšené apoptóze. 

Snížení počtu podocytů sdružené s glomerulární hypertenzí je charakteristické všem 

chronickým nefropatiím a je přímo asociováno s progresí glomerulosklerózy.

Dalším mediátorem nehemodynamických účinků ANGII je transformující růstový faktor beta 

(TGF β), jehož expresi stimuluje na mezangiálních buňkách, a který hraje významnou roli 

v procesu apoptózy podocytů, a prozánětlivý transkripční faktor NF-kappaB, jehož aktivací 

podporuje rozvoj zánětu a fibrózy.

Ischemií či hypertenzí indukovaná syntéza mnoha cytokinů a růstových faktorů má spolu 

s buňkami imunitního systému zajistit reoxygenaci a reparaci funkce poškozené tkáně. Vedle 

neoangiogeneze se v rámci zánětu tyto faktory zároveň podílejí na tkáňové přestavbě jako 

konečném důsledku ischemicko-reperfúzního poškození.[105]

1.4.3.1 Buňky imunitního systému

Imunokompetentní buňky infiltrující poškozenou renální tkáň hrají klíčovou roli v progresi 

postischemických změn. 

Důsledkem ischemicko-reperfúzního inzultu (hypoxémie a hypoxie) je aktivace endotelových 

buněk, podocytů i tubulárních buněk s cílem zajistit či udržet dostatečnou perfúzi a oxygenaci  
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pro zachování filtrační funkce ledvin a především pro udržení viability buněk. Právě 

endotelové buňky hrají klíčovou roli v ischemicko-reperfúzním inzultu. Podáním 

endoteliálních buněk exprimujících endoteliální syntézu oxidu dusnatého (eNOS) se 

významně uchovává funkce a krevní průtok ledvinami po ischemicko-reperfúzním inzultu. [9]

Tyto buňky excesivně exprimují a syntetizují jak receptory pro angiogenní růstové faktory, 

tak růstové faktory samotné. Neovaskularizace představuje jedinou možnost, jak uchovat 

normální strukturu a funkci renální tkáně. Infiltrující imunokompetentní buňky se 

prostřednictvím produkce mnohých cytokinů zapojují do procesu aktivace a transdiferenciace 

epiteliálních a mezenchymálních buněk. Je to však velice citlivý a přesně regulovaný proces, 

závisející na funkční rovnováze zúčastněných cytokinů Výsledkem může být úplná obnova 

nebo naopak fibrotická přestavba poškozené tkáně, rezultující ve funkční ztrátu. (obr. 7)

Obr. 7 (Basile et al.): Řezy zevní dření u 

shamových a postischemických zvířat. A a B: 

shamové postischemické zvíře 4 týdny po 

operaci; C a D- shamové a postischemické zvíře 

40 týdnů po operaci- zjevné zvýšení zánětlivého 

buněčného infiltrátu v intersticiu.

 CD5+ buňky

CD5+ je transmembránový glykoprotein náležející do VIR (velká imunoglobulinová rodina), 

jenž je konstitutivně exprimován na T-lymfocytech s TCRαβ receptorem a v menší míře i na 
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B1-lymfocytech. Interakce CD5+ T- lymfocytů a jeho ligandu CD72 B1-lymfocytů vede ke 

zvýšení aktivace T-lymfocytů a je nezbytným kostimulačním signálem pro aktivaci B-

lymfocytů vedoucí k produkci vysokoafinních antigen- specifických protilátek.

 CD4+ buňky

CD4+ je charakteristickým diferenciačním znakem pomocných Th-lymfocytů. Tento 

transmembránový glykoprotein je nezbytný pro biologickou funkci Th-lymfocytů- zvyšuje 

aviditu mezi Th-lymfocyty a antigen-prezentujícími buňkami (APC- antigen-presenting cell) a 

přenos signálu .

Princip interakce spočívá ve vazbě CD4+ Th-lymfocytu a MHC-molekulou I. třídy APC a 

vlastní vazbou antigenu na TCR Th-lymfocytu. Výsledkem je aktivace Th-lymfocytů, tj. 

přechod z klidového stádia do stádia aktivního.

Pomocné lymfocyty jsou nezbytné pro aktivaci a diferenciaci B-lymfocytů, jež jsou následně 

schopné odpovídat na antigenní stimulaci produkcí imunoglobulinů. Důležitým regulátorem 

proliferace určité subpopulace Th-lymfocytů z nepolarizované (tj. postrádající efektorové 

funkce) populace Th0-lymfocytů je přítomnost TGFβ, který indukuje klonální expanzi Th0-

lymfocytů. Podle cytokinového mikroprostředí, ve kterém se Th0-lymfocyty nacházejí, se 

diferencuje příslušná subpopulace- Th1- (IFN-α, IFN-γ, IL-12, IL-18) či Th2 (IL-4)-

lymfocyty. 

V rozvoji ischemicko-reperfúzního poškození se podílí zejména Th1- buněčná odpověď. 

Aktivované lymfocyty syntetizují interferon gama (IFN-γ,) který stimuluje baktericidní funkci 

makrofágů vedoucí k lýze buněk v místě ischémie. IFN-γ parakrinně i autokrinně stimuluje 

další Th1-lymfocyty a klíčové buňky tohoto procesu- NK (přirození zabíječi, natural killers)-

buňky a cytotoxické T-lymfocyty. [90]
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 CD8+ buňky

Glykoprotein CD8+ je charakteristickým znakem NK-buněk, cytotoxických Tc-lymfocytů, 

včetně TCRγδ subpopulace. Princip zprostředkování biologického účinku je obdobný jako 

u CD4+ buněk. Primárním stimulem je rozpoznání antigenu vedoucí k aktivaci klidového 

prekurzoru Tc-lymfocytu. V přítomnosti kostimulačního signálu, kterým je interakce 

molekuly CD80 antigen-prezentující buňky (makrofág, dendritická buňka) a molekuly CD28 

Tc-lymfocytu, dochází k plné aktivaci tohoto prekurzoru. Zároveň s vysokou expresí 

receptoru pro IL-2 dochází k diferenciaci na zralý cytotoxický lymfocyt. 

Signály pro diferenciaci Tc-lymfocytů poskytují ve značné míře již aktivované Th-lymfocyty a 

jimi produkované cytokiny (IFN-γ, IL-4, -5, -12).

Hlavní funkcí cytotoxických lymfocytů je lýza poškozené buňky- indukce apoptózy. 

Mechanismus indukce apoptózy je adheze lymfocytu na cílovou buňku (LFA-1 a CD2, 

ICAM-3(1) a LFA-3), narušení buněčné membrány granzymy a perforiny při kontaktní lýze 

nebo prostřednictvím solubilního či membránového TNF.

 ED-1 buňky

Jako ED-1 buňky se označují monocyty/makrofágy pro jejich histologickou detekci pomocí 

monoklonálních anti-ED-1 protilátek. Makrofágy jsou zodpovědné za konečnou fibrotickou 

přestavbu  poškozené tkáně při subakutně a chronicky probíhajícím zánětlivém procesu. (viz 

dále) Při chronické stimulaci se infiltrující makrofágy transformují do epiteloidních až 

mnohojaderných obrovských buněk obklopujících perzistující zánětlivé ložisko.

Makrofágy de facto funkčně navazují na T-lymfocyty. Cirkulující monocyty jsou do 

ischemického ložiska atrahovány chemokiny, komplementem (C5a) a především látkami 

(fragmenty kolagenu, elastinu a fibrinogenu), které jsou uvolňovány samotnými poškozenými 

buňkami a extracelulární matrix. Dalším stimulem pro monocyty jsou neutrofilní leukocyty, 

které sekrecí svých enzymů- kolagenáz a elastáz štěpí též složky extracelulární matrix a 
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poškozených buněk, a tak zesiluje aktivaci a chemoatrakci makrofágů do místa zánětu. (obr. 

8)

Obr. 8: Cytolýza nádorové buňky aktivovaným makrofágem (elektronová mikroskopie).

Aktivované makrofágy mají vysokou expresi adhezivních molekul, Fc- receptorů, receptorů 

pro komplement a transferin a zvyšuje se exprese HLA molekul II. třídy, a tím i jejich 

schopnost prezentovat antigen. S nárůstem metabolické aktivity je významně stimulována 

fagocytární a baktericidní aktivita.

Jaká je role makrofágů v ischemicko-reperfuzním poškození?

Současné poznatky svědčí o duální funkci makrofágů, tzn. podílejí se jak na obnově, tak na 

fibrotické přestavbě poškozené tkáně. Časový faktor postischemické fáze se jeví být jedním 

z rozhodujících faktorů. Již během 2-5 dní po ischemicko-reperfúzním inzultu dochází 

k významné monocyto/makrofagocytární infiltraci poškozené tkáně, tvorbě cytokinů 

spojených s makrofágy (IL-1, IL-6, TGF-β1) a chemoatraktantů pro monocyty/makrofágy 
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(IFN γ- inducibilní protein-10, makrofágový zánětlivý protein-2, MCP-1). Přítomnost 

makrofágů v pozdější fázi spíše svědčí o jejich účasti na reparačních procesech.

Tyto skutečnosti tedy potvrzují kauzální vztah makrofágů a časnému poškození či spíše na  

genezi postischemického poškození renální tkáně (vysoká sekrece TNF-α aktivovanými 

makrofágy, cytokinu s přímým cytotoxickým účinkem na renální epiteliální buňky).

Souhra v aktivitě T-lymfocytů, neutrofilů a makrofágů je tedy nezbytná pro plnou expresi 

tkáňového poškození vyvolaném ischemicko-reperfúzním poškozením.

1.4.3.2 Cytokiny a růstové faktory

 Transformující růstový faktor β1 (TGF- β1, transforming growth factor β)

Tento protein o Mr 25 000 je považován za hlavní faktor rozvoje fibrotických změn 

provázejících ischemicko-reperfúzní poškození, avšak zároveň je významným mediátorem 

obnovy poškozené tkáně prostřednictvím regulace promitogenních růstových faktorů.  

Biologický účinek závisí na konkrétní situaci, tj. stavu mikroprostředí a době po inzultu, která 

stimuluje jeho aktivitu profibrogenní či antifibrogenní. Zejména časový faktor podstatně 

podílí na jeho účinku. Typicky je pozorována vysoká exprese TGF-β1 v rané postischemické 

fázi, která trvá cca. 14 dní, a je spojena s indukcí exprese genů extracelulární matrix. Naopak 

v pozdějších fázích ischemicko-reperfúzního inzultu se TGF-β1 podílí na obnově poškozené 

tkáně v kooperaci s makrofágy. [123]

Díky širokému spektru účinku zásadně ovlivňuje proliferaci buněk pojivové tkáně, 

neovaskularizaci, buněčné diferenciaci (TGF-β1 je podstatným faktorem v období 

embryogeneze) a leukocytární chemotaxi. Jako chemoatraktant neutrofilů, makrofágů a 

inhibitor tkáňových metaloproteináz je nezbytný pro hojení poškozené tkáně. To je v souladu 

s pozorováními, že v pozdních postischemických fázích je rolí TGF-β1 obnova poškozené 

tkáně. (obr. 9) Kromě stimulace buněčné proliferace a diferenciace se zdá, že TGF-β1
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indukované excesivně se syntetizující komponenty extracelulární matrix (kolagen IV, 

fibronektin) mají sloužit jako „vodící kostra“pro novotvořené epitelie regenerujících se 

tubulů. [30]

Obr. 9 (Spurgeon et al. 2005): Postischemická imunohistochemická analýza TGF-β1 a TGF-β2. A-C: shamová 

zvířata; A: exprese patrná v glomerulu, B: 3 dny po ischemicko-reperfúzním inzultu- imunoreaktivita je patrná 

primárně v tubulech v zevní dřeni (om), ale ne v kůře (cx), C: větší zvětšení: om- zvýšená reaktivita 

v regenerujících se tubulech (silná šipka) i v distálním nefronu (úzká šipka). D-F: tkáň po inkubaci s protilátkou 

proti TGFβ2; D: minimum exprese, E-F: 3 dny po ischemicko-reperfúzním inzultu- zvýšená tubulární exprese 

(šipky).

Na druhou stranu se chová jako „přirozené“ imunosupresivum. Na ostatní typy buněk působí 

antiproliferačně- potlačuje protilátkovou, buněčnou imunitu (zejména Th1 odpověď) i aktivitu 

většiny cytokinů (mitogenní účinek IL-2 na T- i B- subpopulace, IL-1 na tymocyty).

Tato funkční dualita TGF-β1 je velmi dobře dokumentována u karcinogeneze, neboť může 

účinkovat jako proonkogenní či jako tumor- supresorový faktor. 
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TGF-β1 představuje superrodinu secernovaných peptidů. Vyskytuje se ve třech samostatně 

genově kódovaných molekulách (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3), které jsou biologicky aktivní a 

jejichž receptory se nacházejí na většině buněk, včetně T- a B- lymfocytů. [85] Receptory 

mající tyrosin-kinázovou aktivitu po navázání ligandu aktivují intracelulární signalizační 

kaskádu Smad proteinů (Smad2, Smad3), jejichž komplexy po vazbě na jádro přímo indukují 

transkripci cílových genů. [31;50;84;92]

Důležitým poznatkem je ko-lokalizace receptorů TGF-β a CD44, receptoru pro hyaluronan, 

jehož excesivní tvorba, jako polysacharidu extracelulární matrix, provází renální poškození. 

Vazba hyaluronanu na CD44 vede k interakci mezi tímto receptorem a TGF-β1 receptorem, 

jejíž důsledkem je modulace Smad- i nonSmad-dependentní signalizace TGF-β1 (aktivace 

MAP kinázové kaskády vede k fosforylaci a následné aktivaci Smad proteinů). Down-

regulace TGF-β1 signalizace jako důsledek zvýšené segregace TGF-β1R navozená 

hyaluronanem by tak mohla být podstatným endogenním mechanismem limitujícím renální 

poškození. [31;56]

Producenty TGF-β1 jsou různé buňky, od krevních elementů po glomerulární buňky. Ačkoli 

expresi mRNA je možné detekovat již 2 hodiny po stimulaci syntézy, vlastní protein je 

produkován s několikadenní latencí. Z toho lze vyvodit důležitou roli TGF-β1 v regulaci 

imunitní odpovědi, tj. v jejím ukončení adekvátně k výchozímu stimulu.

TGF-β1 a ischemicko-reperfúzní  poškození

Současné studie se shodují na klíčové úloze TGF-β1 a jeho Smad signalizační kaskády v 

progresi renálního poškození. Stále však zůstává otázkou, zda histopatologické změny 

vyvolané ischemicko-reperfúzním inzultem jsou způsobeny apoptózou či buněčnou 

transdiferenciací indukovanou TGF-β1. TGF-β1 je známý svým potenciálem navodit změnu 

buněčného fenotypu- přesmyku z epiteliální na mezenchymální buněčný typ. Experimentální i 
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humánní studie potvrzují asociaci TGF-β1 se stupněm apoptózy tubulárních buněk i se 

změnou jejich fenotypu na (myo)fibroblasty s profibrotickou aktivitou. Stejná koincidence 

exprese TGF-β1 a Smad7, apoptózy podocytů a albuminurií byly prokázány „in vitro“ i „in 

vivo“.

Splývání pediklů podocytů a ztráta glomerulárních endoteliálních buněk jsou časnými 

známkami ischemicko-reperfúzního poškození. Apoptóza endotelu glomerulů je indukovaná 

TGF-β1 a thrombospondinem 1 (TSP-1), jeho pravděpodobným extracelulárním aktivátorem. 

Zánik endoteliálních buněk vyúsťuje v nedostatek buněk syntetizujících vaskulárního 

endotelového růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF), a tím nezbytnou 

parakrinní proangiogenní stimulaci. Nedostatečná stimulace VEGF jako jeho nedostatečná 

exprese zvyšuje vnímavost dalších buněk k apoptóze.

Buněčná transdiferenciace (epiteliální→mezenchymální fenotyp) představuje řízenou 

celulární odpověď na jemné odchylky jako disrupce dezmozomů, zonulae adherentes, 

remodelace cytoskeletu, změny v motilitě či adhezivitě buněk. Důsledkem je tubulární atrofie, 

degenerace peritubulárních kapilár a zvýšené ukládání extracelulární matrix (ECM). 

Účinek TGF-β1 na tvorbu ECM je komplexní. Stimuluje syntézu a zároveň inhibuje 

degradaci komponent ECM (fibronektin α1, laminin β1, kolagen IV) především 

v glomerulárních buňkách, které se formují predominantně v oblasti bazálních membrán. 

Inhibuje syntézu metaloproteináz (MMP) degradujících ECM a současně stimulují fibroblasty 

k tvorbě inhibitorů těchto metaloproteináz (TIMP). 

Proteiny podílející se na struktuře ECM (fibronektin, laminin, kolagen), metabolismu (MMP, 

TIMP) a regulaci (TGF-β1) jsou významně ovlivňovány disorganizací buněčného cytoskeletu. 

Rostoucí renální buňky také vykazují změny v cytoskeletální organizaci, což by mohlo 

vysvětlovat akumulativní rozdíly MMP, TIMP a ECM. [120]
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Novým poznatkem je efekt TGF-β1 jako modulátoru aktivity transglutaminázy, klíčového 

enzymu fibrotického procesu, jež zvyšuje až osminásobně. Funkce tohoto enzymu spočívá 

v inkorporaci epsilon-(γ-glutamyl)-lyzinových můstků do proteinů ECM, které jsou 

rezistentní vůči enzymatické degradaci. Transglutamináza zároveň pozitivní zpětnou vazbou 

zvyšuje další expresi TGF-β1, čímž se uzavírá „circulus vitiosus“ a potencuje fibrotická 

přestavba tkáně. (obr. 10)

Obr. 10: „Circulus vitiosus“- předpokládaný patomechanismus progresivní ztráty nefronů mediovaný TGF-β.

Pro-fibrogenní (myofibroblasty, mezangiální buňky) či –apoptotický (podocyty, endotel, 

tubulární buňky) efekt TGF-β1 tedy pravděpodobně závisí na buněčném typu, přesném 

rozlišení signalizace a konečném přesmyku TGF β/Smad signalizační osy. 

  TGF-β

Apoptóza
epitel. buněk

Transdiferenciace
epitel-mezenchym

Aktivace
fibroblastů

Degenerace
tubulů

Atrofie tubulů

Přežití endotelu ↓

Ztráta peritubulárních
kapilár

Intersticiální
matrix ↑

Tubulointersticiální fibróza

Apoptóza
podocytů

Apoptóza
endotelu

Aktivace mezangiálních
buněk

Mezangiální
matrix ↑

Přežití endotelu ↓

Ztráta glomerulárních 
kapilár

Deplece 
podocytů

Adheze glomer.
membrán

Glomeruloskleróza

ZTRÁTA NEFRONU



35

 Vaskulární endotelový růstový faktor (vascular endothelial growth factor, VEGF)

VEGF je multifunkční cytokin, který stimuluje neovaskularizaci a vaskulární permeabilitu 

během embryonálního vývoje, zánětu či tkáňové remodelace a je zároveň silným 

chemoatraktantem pro makrofágy. Stimulací okolních buněk k syntéze PDGF ovlivňuje i 

migraci buněk cévní hladké svaloviny.

Patří mezi nejsilnější známé pozitivní regulátory angiogeneze. Hlavní odpovědí na déletrvající 

ischemii (hypoxémie) je up-regulace exprese tyrosin-kinázových receptorů pro VEGF 

(VEGFR-1, -2) na endoteliálních buňkách, kde podporuje jejich dělení, migraci a odolnost 

vůči hypoxii. 

Při renálním ischemicko-reperfúzním inzultu byla prokázána exprese VEGFR-2 i 

peritubulárních kapilárách i tubulárních epiteliálních buňkách, které samy lokálně uvolňují 

VEGF. Zvýšená exprese VEGF, jež je regulována posttranskripčně, se objevuje již v rané 

post-ischemické fázi současně s expresí IL-6, který zpětně pozitivně stimuluje VEGF. [138]

Smyslem by mohla být ochrana viabilních tubulárních buněk a jejich kapilární sítě před 

hypoxií navozenou apoptózou po  obnovení krevního průtoku- reoxygenaci. Tento účinek je 

podpořen i zvýšenou syntézou oxidu dusnatého (NO) zprostředkovanou právě VEGFR-2 a 

endoteliální NO- syntázou (eNOS). [68]

 Bazický fibroblastový růstový faktor (basic fibroblast growth factor, bFGF)

Tento polypeptid je dalším silným mitogenem a stimulátorem neovaskularizace s autokrinním 

a parakrinním účinkem na fibroblasty, mezangiální buňky a buňky vznikající z mezodermu a 

neuroektodermu. Jeho neoangiogenní účinek spočívá v přímém vlivu na endotel a ve zvýšení 

exprese VEGF a osteopontinu, významného chemotaktického faktoru pro monocyty a 

endoteliální buňky. [106]
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Spolu s VEGF (vlivem na fibroblasty, endotel, buňky cévní hladké svaloviny) se podílí na 

hojení poraněné tkáně a ran. Byla prokázána zvýšená exprese bFGF a up-regulace receptorů 

pro bFGF v reparativní fázi renálního ischemicko-reperfúzního inzultu, jež jednoznačně 

korelují s trváním neoperfuze a přítomnosti dalších růstových faktorů. [17]

Míra exprese bFGF zřejmě koreluje se stupněm intersticiální fibrózy, resp. jizvení. Ve zdravé 

renální tkáni je bFGF exprimován především na glomerulárních a endotelových buňkách, 

částečně i na tubulárních a intersticiálních fibroblast-like buňkách. Při poškození renální tkáně 

jeho syntéza významně stoupá a právě tubulární a intersticiální buňky jsou jeho hlavními 

producenty. Vzájemná pozitivní zpětná vazba vede k růstu obou typů buněk, další up-regulaci 

exprese bFGF a syntéze komponent extracelulární matrix jako α-aktinu. [130]

 Interferon gama (IFN γ)

Tento významný imunoregulační glykoprotein stimuluje lytickou aktivitu především 

makrofágů (stimulace syntézy proteáz) a jejich schopnost prezentovat antigen (zvýšení 

exprese MHC molekul I. a II. třídy a počtu Fc receptorů pro IgG). Vlivem na endotel

usnadňuje adhezi a následnou diapedezu zánětlivých buněk. U neutrofilů a NK- buněk 

stimuluje také jejich lytickou aktivitu. Zdrojem syntézy IFN γ jsou aktivované pomocné i 

cytotoxické lymfocyty i samotné NK- buňky.

Mnohé studie prokázaly vzájemný modulační účinek IFN γ a TGF-β1. Princip tohoto účinku 

spočívá v inhibici Smad- signalizační cesty aktivace TGF-β1 prostřednictvím interferonem γ 

aktivovaných  JAK1- (Janus-activated kinases) a Stat-kináz, které indukují expresi inhibičních 

Smad7 proteinů. (obr. 16)

Jak bylo již uvedeno, up-regulace exprese TGF-β1 se objevuje v časné postischemické fázi a 

přetrvává až 8 týdnů. Následkem vysoké produkce TGF-β1 je v další postischemické fázi up-

regulace fibrogenních růstových faktorů (IFN γ, bFGF) a proliferace myofibroblastů. [103]
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Kromě regulace diferenciace T-lymfocytů během zánětlivé reakce se tak IFN γ spolu s TGF-

β1 a makrofágy významně podílí na regulaci fibrotické tkáňové přestavby. Makrofágy totiž 

pro svou aktivaci vyžadují expozici IFN γ, jehož hlavním zdrojem v rané postischemické fázi  

jsou CD4+ lymfocyty. Exprese IFN γ spolu s dalšími cytokiny produkovanými T-lymfocyty 

(IL-2, IL-4) se objevuje současně s mononukleární infiltrací.(viz dále) [25]

 Interleukin 2 (IL-2, dříve T-cell growth factor)

IL-2 představuje důležitý regulátor specifické imunitní odpovědi. (obr. 11) Při rozpoznání 

antigenu Th- lymfocyty dochází k syntéze IL-2 se současnou expresí jeho receptoru (IL-2R), 

který autokrinně i parakrinně stimuluje proliferaci (přechod z fáze G1 do S) a diferenciaci 

CD4+ a CD8+ T- lymfocytů. Zároveň stimuluje produkci dalších cytokinů (IL-4, -6, IFN γ) 

ovlivňujících funkce T- a B-lymfocytů a makrofágů.

Obr. 11 (Buc M., Imunológia 2001): Aktivace 

genu pro IL-2 transkripčními faktory 

aktivovaných T-lymfocytů.
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IL-2R je v membráně asociován s MHC molekulami I. třídy a ICAM-1 (→aktivace T-

lymfocytů) a jeho aktivací dochází k aktivaci transkripčních faktorů STAT a JAK- kináz, 

které se v jádře vážou na promotorovou oblast genu pro IL-2, podporující buněčné dělení a 

diferenciaci. Trvalá aktivace a vysoká exprese IL-2R se tak významně podílí na rozvoji a 

progresi chronické posttransplantační rejekce.

 Interleukin 4 (IL-4, dříve B-cell growth factor)

Spolu s IL-5 a IL-6 je dlouho známý jako nezbytný faktor pro diferenciaci, proliferaci a 

aktivaci B- lymfocytů a produkci imunoglobulinů. Současně je růstovým faktorem pro Th2-

lymfocyty (sami produkující IL-4, -5) a inhibičním pro Th1- lymfocyty. Na makrofágy má 

však významný inhibiční účinek a blokuje účinek IFN γ; na endotelu však stimuluje expresi 

VCAM-1 podporující adhezi infiltrujících buněk.

Anti- Th1 lymfocytárních účinků se kromě léčby onkologických a autoimunitních 

onemocnění, zkouší využít i v terapii akutních rejekcí v hematoonkologii.

 Interleukin 6 (IL-6, též HSF- hepatocyty stimulující faktor )

Tento glykoprotein se širokým spektrem biologických účinků je dalším významným 

regulátorem imunitní, zejména B-buněčné, odpovědi, a je spouštěčem komplexní reakce 

organizmu na infekci či poranění, tzv. reakce akutní fáze. Je růstovým faktorem pro B-

lymfocyty a zároveň je nezbytný pro jejich terminální diferenciaci na plazmocyty (a tvorbu 

protilátek). Je kostimulačním faktorem pro thymocyty, T-lymfocyty a základním 

diferenciačním stimulem pro hematopoetické buňky. [59] (obr. 12)

Receptor pro IL-6 se skládá ze dvou podjednotek (rozpoznávací podjednotka- 80 kDa, 

membránově vázaný glykoprotein; transdukční subjednotka- 130 kDa, transmembránový 

glykoprotein). Transmembránová podjednotka je exprimována konstitučně na všech buňkách, 
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zatímco rozpoznávací subjednotka pouze na hepatocytech a leukocytech. Nově byla její 

exprese prokázána i na epiteliálních buňkách proximálních tubulů. Transdukce signálu 

spočívá v aktivaci JAK-kináz a následné aktivaci transkripčních faktorů ze Stat rodiny. 

Podobně účinkuje i solubilní forma IL-6. [73]

Prozánětlivý účinek IL-6 tkví nejen v aktivaci zánětlivých buněk, ale po vazbě na svůj 

receptor buňku stimuluje k produkci hlavního mediátoru zánětu- nukleárního transkripčního 

faktoru NF-kappaB a expresi ICAM-1. [146]

Obr. 12 (Buc M., Imunológia 2001): Schéma pleiotropního účinku IL-6.

Kromě fyziologických účinků je známa i jeho role v patologických procesech (autoimunitní, 

nádorová onemocnění) i jako časný marker počínající posttransplantační rejekce. V těchto 

procesech se pravděpodobně uplatňuje, kromě výše popsané zánětlivé aktivace NF-kappaB a 

ICAM-1, zejména interakce IL-6 a TGF-β1, resp. regulace aktivity TGF-β1 prostřednictvím 

IL-6. [145] Současná četná pozorování potvrzují hypotézu, že míra TGF-β1-dependentní 

Smad- signalizace ovlivněná interleukinem 6 je nadřazená Stat- aktivaci, což by mohlo 

vysvětlovat přímou asociaci TGF-β1 receptorového komplexu a receptoru rozpoznávacího IL-

6, a tím IL-6 potencuje TGF-β1 signalizaci. 
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1.4.3.3 Adhezivní molekuly a integriny

Vlivem ischémie dochází k indukci exprese adhezivních molekul s následnou infiltrací 

ischemického ložiska zánětlivými buňkami. Byly identifikovány hlavní tři molekuly (ICAM-

intercellular adhesion molecule) podílející se na adhezi, aktivaci lymfocytů a intracelulárním 

přenosu signálu. 

ICAM-1 (CD54), glykoprotein konstitutivně se vyskytující na většině buněk, se v rámci 

zánětlivé odpovědi exprimuje i na dalších buňkách jako endotel či fibroblasty, čímž potencuje 

migraci leukocytů do zánětlivého ložiska. Přirozeným ligandem je nízkoafinní receptor LFA-

1 (leukocyte function associated) z rodiny β2-integrinů, který se po rozpoznání antigenu a 

aktivaci T-lymfocytu stává vysokoafinním a umožňuje transendoteliální migraci T-lymfocytů 

i neutrofilů. Zároveň T-lymfocyt autokrinně a parakrinně indukuje expresi dalších molekul 

ICAM, a tak zvyšuje počet T- buněk v infiltrátu.

ICAM-2 (CD102), exprimující se konstitutivně především na endotelu, se prostřednictvím svého 

přirozeného ligandu LFA-1 významně podílí na transendoteliální migraci lymfocytů. ICAM-3

(CD50) se konstitutivně vyskytuje na klidových T- lymfocytech a vazbou na LFA-1 se podílí 

na první fázi aktivace T- lymfocytů.

Studie role selektinů (podrodina integrinů) na animálních modelech svědčí o jejich významné 

roli v procesu I/R poškození. Jejich blokáda monoklonálními protilátkami vede 

k signifikantnímu zmírnění důsledků ischemicko-reperfúzního poškození. V případě 

selektivní blokády pouze jednoho ze selektinů dochází ke kompenzatornímu zvýšení syntézy 

ostatních selektinů, která následně vede k rozvoji zánětu. [57]

Selektiny z rodiny β2- integrinů, zejména L-selektin, jsou nedílnou součástí procesu 

„rollingu“ leukocytů z extracelulárního prostoru na endotel. V „in vitro a in vivo“ studiích 

bylo prokázáno, že blokádou L- selektinu dochází při poklesu jeho exprese současně 

k výraznému potlačení leukocytární infiltrace. Naopak, blokáda E- selektinu chemoatrakci 

leukocytů neovlivňuje. [104]
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1.5 Experimentální modely progresivních nefropatií 

Pro porozumění mechanismů rozvoje a progrese chronického renálního selhání bylo vyvinuto 

několik experimentálních modelů simulujících průběh nefropatií u člověka.  Díky těmto „in 

vivo modelům“ byla prokázána účast mnoha složek (na původním inzultu závislých a 

nezávislých) podílejících se na komplexním procesu renálního selhání- cytokinů, růstových 

faktorů, autakoidů a volných kyslíkových radikálů, které jsou syntetizovány intrarenálně jako 

stresová odpověď glomerulárních buněk. 

1.5.1 Modely chronického renálního selhání

Chronické renální selhání vzniká v důsledku významné redukce funkčního renálního 

parenchymu či inzultu (ischémie), na jehož základě se vyvíjejí výše popsané kompenzatorní 

změny, tj. hyperfunkce zbylých nefronů, hyperperfúze (zvýšení krevního průtoku ledvinami) 

a hyperfiltrace (zvýšení glomerulární filtrace). V přítomnosti známých rizikových faktorů 

renálního selhání, jako je proteinurie či hypertenze (např. u transgenních hypertenzních 

potkanů s transfekovaným genem pro renin (m-REN-2)-27), primární poškození rychle 

progreduje do terminálního renálního selhání provázeného glomerulární a intersticiální 

fibrózou.

Z klasických „in vivo“ modelů se ke studiu rozvoje a progrese chronického renálního selhání 

používá tzv. remnant kidney model nebo-li 5/6 nefrektomie. Princip metody spočívá v 

odstranění 40-80% ledvinné tkáně a současné kontralaterální nefrektomii.

Podstatou modelu ischemicko- reperfúzního poškození je ischemicko- reperfúzní inzult, tj. 

obnovení krevního průtoku levé ledviny po její předchozí studené ischemizaci a současná 

pravostranná nefrektomie, jehož následkem se vyvíjejí adaptivní změny jako hyperfunkce a 

hyperfiltrace reziduálních nefronů s postupným rozvojem proteinurie a deteriorací renálních 

funkcí, které bez léčby rychle progreduje do terminálního ledvinného selhání. Podobně jako u 
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remnant kidney modelu lze rozvoj adaptivních změn a následné progrese do terminálního 

renálního selhání akcelerovat systémovou hypertenzí, kterou vyvíjejí např. transgenní potkani.

(obr. 13)

Obr. 13: Schématické znázornění experimentálního modelu ischemicko-reperfúzního poškození.

Ischemicko-reperfúzní poškození spolu s hypertenzí jsou hlavními faktory rozvoje a progrese 

chronických nefropatií, včetně chronické transplantační nefropatie (CAN, chronic allograft 

nephropathy). Podstatou iniciace postischemických změn je aktivace systému renin-

angiotenzin-aldosteron (RAAS). Důsledkem je lokální aktivace endoteliálních a epiteliálních 

renálních buněk a leukocytů (T- buňky, monocyty/makrofágy), uvolňování cytokinů a 

růstových faktorů vedoucí k proliferaci a migraci buněk hladké svaloviny, ukládání 

extracelulární matrix vyúsťující ve fibrointimální hyperplázii a následnou cévní obliteraci 

(angiosklerózu). [14;16;142] Tento komplexní proces postupně vede ke globální renální 

ischemii, která zpětně potencuje aktivitu systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS), a tak 

prohlubuje primární inzult.

Tyto změny provázejí již časnou postischemickou fázi a dále se vyvíjejí i přes funkční 

zotavení renálních funkcí. [26] Opakované inzulty se sumují a bez adekvátní léčby postupně 

progredují do chronického renálního selhání či chronické rejekce. 

Potkan (kmen Lewis, 
Wistar, TGR)

Glomeruloskleróza
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Výše popsaný animální model ischemicko-reperfúzního poškození jsme použili ke studiu 

vlivu imunosupresivní léčby na progresi chronické akcelerované nefropatie. Vycházeli jsme z 

recentních poznatků ústřední role imunitního systému v patogenezi ischemicko-reperfúzního 

poranění, kdy by imunosupresivní léčba na základě přímého účinku na buňky imunitního 

systému a nepřímého účinku na růstové faktory a cytokiny mohla pozitivně ovlivnit rozvoj 

postischemických změn.

1.5.2 Modely dalších nefropatií

Kromě modelů umožňujících studium chronického renálního selhání byly vyvinuty modely ke 

studiu jiných nefropatií. Diabetické nefropatie lze studovat na modelu streptozocinové 

nefropatie (diabetes mellitus 1. typu) a kmeni OZR (Zucker-obese rats) potkanů (diabetes 

mellitus 2. typu a fokálně-segmentální glomeruloskleróza).  Prostřednictvím aplikace 

protilátky proti určité buněčné struktuře lze studovat některé typy glomerulonefritid jako 

nekrotizující srpkovitá glomerulonefritida (nefrotoxická sérová nefritida), membranózní 

glomerulonefritida (Heymannova nefritida) či mezangioproliferativní nefritida (anti-thy-1 

glomerulonefritida).

1.6 Genetická determinance rozvoje chronického renálního selhání

Velká pozornost je v současnosti věnována roli možné genetické predispozice k rozvoji 

renálního selhání, neboť narůstá počet nemocných, kteří i přes adekvátní léčbu progredují do 

terminálního funkce ledvin. Klinická pozorování potvrzují i individuální rozdílnost v průběhu 

chronických nefropatií, incidenci komplikací chronického renálního selhání a dialyzační 

léčby, včetně rezistence na terapii. Proto lze předpokládat, že významnou roli bude hrát určitá 

genetická dispozice. [19]

Kromě známých monogenních chorob jako Alportův sydrom či polycystická choroba ledvin 

se vnímavost k renálním onemocněním zdá být podmíněná multigenně. [129] Podobně 
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polymorfizmy některých kandidátních genů (ACE, AGT, IL-6, IL-10, IL-1β, ghrelin, LBP, 

TNF-α, MTHFR, aj.) mohou ovlivňovat míru změn vyvolaných akutním ischemickým či 

nefrotoxickým inzultem, a tím být součástí nejen iniciace a progrese chronického renálního 

selhání, ale i kardiovaskulárních a zánětlivých komplikací. [102]

Vzhledem k podobnému fenotypu pacientů v terminálním renálním selhání je možné 

vytipovat kandidátní geny, kdy koincidence jejich variant by mohla přispět k manifestaci 

selhání a jeho komplikací. [97] (obr. 14)

Obr. 14 (Nordfors et al. 2005): Možnosti využití znalostí individuálního genetického pozadí, včetně 
polymorfismů a jejich vlivu na genovou expresi a hladinu proteinů, a vlivu zevního prostředí k predikci 
klinického průběhu onemocnění a identifikaci „high risk“ pacientů.

Z těchto předpokladů vycházíme i v probíhající studii „MIA“, ve které se snažíme najít vztah 

mezi vytipovanými geny a rozvojem MIA syndromu u pacientů s chronickým renálním 

selhání. Na základě současných poznatků jsme zvolili několik genů, u kterých 
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předpokládáme, že jejich varianty by mohly významně přispívat k fenotypovým projevům 

MIA syndromu či jeho symptomům, tj. malnutrice, zánět a akcelerovaná ateroskleróza.

1.6.1 Nutrice a ghrelin

Ghrelin je jedním z nově detekovaných hormonálně působících mediátorů. Je přirozeným 

endogenním ligandem receptoru (GSH-R1a) pro hormon uvolňující somatotropin (růstový 

hormon, STH). Důsledkem vazby na tento receptor je stimulace sekrece STH (částečně i 

luteotropinu a kortikotropinu) z hypofýzy. [6] Energetický příjem tedy ghrelin reguluje 

periferně a centrálně. Periferní regulace je zprostředkována STH a jím uvolňovaným IGF-1 

(insulin-like growth factor 1), která vede k lipolýze. Centrální regulace, již nezávislá na 

somatotropinu, spočívá v přímé reakci s receptory hypothalamických neuronů (AGRP, POMC 

a NPY/Y1) při vzestupu energetických nároků organismu a vede k poklesu oxidace lipidů, 

stimulaci sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku a zvýšení příjmu potravy. [71]

Účinnost ghrelinu závisí na jeho formě- pouze acetylovaná forma vykazuje neuroendokrinní 

účinky, ačkoli se v plazmě vyskytuje převážně ve formě desacetylované- inaktivní. Poměr 

těchto forem je pak odpovědí na stav výživy organismu, tj. regulace ve směru adipogeneze či 

lipolýzy. [144]

Chronické renální selhání, resp. urémie, je spojeno s narušením osy STH/IGF-1, s převahou 

desacylované formy ghrelinu nad formou acylovanou, přičemž součet obou forem 

jednoznačně koreluje s hladinou sérového kreatininu, tj. s mírou poškození renální tkáně. 

[55;113]

Ghrelin se svými pleiotropními účinky podílí i na regulaci sekrece a motility GIT, orgánové 

perfúze, např. v ledvinách zvyšuje krevní průtok a tím i glomerulární filtraci. [115]

Hlavním zdrojem syntézy ghrelinu jsou neuroendokrinní buňky gastrointestinálního traktu 

(především chromafinní buňky žaludku) a CNS (hypothalamus, hypofýza).
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Gen pro ghrelin vykazuje kromě dvou aminokyselin (AMK) kompletní homologii s genem 

krysím. Je lokalizován na chromozomu 3q26.31 a skládá se ze 3 exonů a 4 intronů. Finálním 

produktem je ghrelin, polypeptid o 28 aminokyselinách, který vzniká postranslačními 

úpravami preproghrelinu (117 AMK). V současnosti jsou známy čtyři varianty genu pro 

ghrelin: Arg51Gln, Leu72Met, Gln90Leu a delece 2 bp v kodonu 34 ghrelinu (důsledkem je 

stop kodon na pozici 71). Nejdéle známé a doposud prostudované jsou první dvě jmenované 

varianty, resp. jejich vztah k obezitě či diabetu. [133] (obr. 15)

Současné studie podávají protichůdné výsledky, které jednoznačně nepotvrzují ani 

nevyvracejí souvislost s polymorfismů ghrelinu a obezity. Shodným nálezem je snížená 

hladina cirkulujícího ghrelinu i sekrece jeho obou forem. [144]

Obr. 15 (Ukkola 2003): Předpokládaný vztah mezi ghrelinem a inzulinem.

Transverze nukleotidů G/A (guanin za adenin) v preproghrelinu na pozici 51 vede k substituci 

argininu za glutamin v kodonu 28, posledního kodonu zralého ghrelinového produktu. 

Důsledkem této mutace je ztráta rozpoznávacího místa (arginin 51) pro endoproteázy. Tato 
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mutace se vyskytuje ve stejné frekvenci u obézních i u zdravé populace a zdá se, že 

neovlivňuje lipidové parametry (cholesterol, triacylglyceroly, body mass index-BMI) ani 

výskyt obezity. [51]

Příčinou mutace Leu72Met je transverze nukleotidů C/A (adeninu za cytosin) na pozici 408, 

která vede k substituci aminokyseliny leucin za methionin v kodonu 72, který se nachází vně 

kódující oblasti zralého ghrelinu. U této varianty je asociace k obezitě a jejím rizikovým 

faktorům prokázána. Alela kódující methionin se zdá být alelou „ochrannou“, neboť u 

homozygotních nositelů (tj. genotyp Met/Met) mají je spojena se signifikantně nižším 

respiračním kvocientem (RQ), BMI, triglyceridémií a výskytem kardiovaskulárních chorob 

včetně hypertenze. Naproti tomu za rizikový lze považovat genotyp Leu/Met, tj. přítomnost 

alespoň jedné alely kódující leucin, který je asociován se signifikantně vyšší triglyceridémií, 

BMI a výskytem kardiovaskulárních onemocnění. [134]

1.6.2 Erytropoeza a metabolismus erytrocytů

1.6.2.1 Hemochromatóza a gen pro HFE

Identifikace genu pro hemochromatózu (HFE) v roce 1996 objasnila primární příčinu 

hereditární hemochromatózy; následně gen pro hepcidin (hemojuvelin) jako příčina 

hereditární formy juvenilní hemochromatózy. Některé změny v genu HFE narušují buněčný 

transport železa, a tak tento gen může hrát podstatnou roli v poruchách erytropoezy či 

metabolismu erytrocytů i u pacientů s terminálním selháním funkce ledvin. 

Gen HFE je lokalizován v lokusu 6p21.3 a byla prokázána jeho vazba k molekulám MHC I. 

třídy a HLA-A3. Samotným produktem genu je protein o velikosti 343 AMK podobný 

proteinům MHC I. třídy, který je posttranslačně upraven na protein o velikosti 321 AMK 

skládající se ze tří extracelulárních domén (α1, α2, α3), jednoduché transmembránové domény 

a krátkého cytoplazmatického ocasu. 
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Doména α3 je klíčovou strukturou pro interakci s β2 mikroglobulinem na buněčném povrchu, 

se kterým tvoří komplex nezbytný pro intracelulární transport a metabolismus železa. [112]

Funkčně pravděpodobně HFE interaguje s receptorem pro transferin tak, že reguluje vazbu 

transferinu a jeho receptoru, a tím intracelulární resorpci železa. (obr. 16)

V souladu s posttranskripční regulací exprese, HFE funguje jako citlivý senzor stavu železa 

na úrovni hepatocytu, reagující na potřebu železa pro erytropoezu či pro uskladnění. [91]

Obr. 16 (Rondon, 2004): komplex HFE/β2-mikroglobulin se znázorněnými pozicemi různých variant 
hemochromatózy. HFE protein tvoří 343 aminokyselin; zralý protein 321 aminokyselin a obsahuje tři 
extracelulární domény α1, α2 a α3 a krátký cytoplazmatický ocas. Klíčovou strukturou pro interakci s β2-
mikroglobulinem a vytvoření komplexu HFE/β2-mikroglobulin je α3- doména. 
Čtyři cysteinové zbytky tvoří disulfidické můstky, jeden v doméně α2 a druhý v doméně α3.  Mutace C282Y 
narušuje druhý disulfidický můstek, a tím i správnou prezentaci komplexu HFE/β2-mikroglobulin na buněčném 
povrchu. 

Metabolismus železa a samotná erytropoeza jsou prostudovány jen zčásti, nicméně je zřejmé, 

že se na jejich řízení podílejí i jiné geny (HAMP kódující hepcidin, HJV kódující 

hemojuvelin, SLC40A1 kódující ferroportin). Posttranskripční regulace jimi kódovanými 

proteiny je založena na tzv. IRE/IRP na železu dependentním systému. Na základě vazby 

železo-regulujících proteinů (IRPs- iron-regulatory proteins) na železo-odpovídající elementy 
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(IREs- iron-responsive elements), vysoce konzervované RNA struktury, dochází ke 

koordinaci syntézy proteinů zodpovědných za posttranskripční regulaci vychytávání a 

uchovávání železa. IREs byly popsány na mRNA transferinového receptoru, lehkého a 

těžkého řetězce ferritinu či erytrocytární 5-aminolevulátsyntázy. 

Hemochromatóza, autozomálně recesivní onemocnění, je asociována s dvěma hlavními 

mutacemi- C282Y, H63D a jejich kombinacemi, které se fenotypově významně liší mírnou 

klinických příznaků. [2] Právě některé z variant genu HFE by se mohly podílet v poruchách 

metabolismu železa pozorovaných u hemodialyzovaných pacientů.

Mutace C282Y, která je z 80% příčinou hereditární formy hemochromatózy, způsobuje 

funkční ztrátu genu HFE, tj. postihuje přímo syntézu produktu tohoto genu. Chybění cysteinu 

v důsledku substituce nukleotidu (845G/A) postihuje vazbu β2-mikroglobulinu a HFE 

proteinu na buněčném povrchu, a tak znemožňuje vazbu s transferinovým receptorem. [35]

Dochází k deregulaci metabolismu železa, která se projevuje excesivní střevní resorpcí železa, 

následnou vysokou hladinou sérového železa a jeho nadbytečným ukládáním ve tkáních. 

HFE genotypy N (%) Frekvence

S65C  homozygoti 0 (0.00) 0.0002

S65C heterozygoti 12 (2.49) 0.0249

C282Y homozygoti 0 (0.00) 0.0012

C282Y heterozygoti 33 (6.86) 0.0686

H63D homozygoti 8 (1.67) 0.0166

H63D heterozygoti 128 (26.61) 0.2661

Tab. 2 (Cimburova, 2005): distribuce HFE genotypů v české populaci. Celkový počet testovaných vzorků N=481 

(962 chromozomů). Frekvence homozygotů S65C a C282Y byly vyhodnoceny pomocí H-W equilibria.

Mutace H63D (40-70% non-C282Y příčin onemocnění), způsobená substitucí 187C/G, je 

příčinou mírnější formy hemachromatózy na podkladě snížené afinity receptoru pro transferin 
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ve srovnání s wild-type HFE. [148] Distribuce obou variant v České republice je prakticky 

shodná s jinými evropskými zeměmi. (tabulka 2) [20]

Oba polymorfismy mají vliv na metabolismus železa a transferinu, ale ferritin neovlivňují. 

Byla prokázána i spojitost zásobami železa, poruchou glukózové tolerance a 

inzulinorezistencí. [132] Homozygoti YY vykazují jednoznačně vyšší hladiny železa a 

ferritinu a nižší hladiny transferinu než kombinace CC či CY. [148]

Současné práce poukazují na asociaci overloadu železa a diabetické nefropatie, kde by mutace 

v genu pro HFE mohla být rizikovým faktorem zvyšujícím genetickou citlivost k jejímu 

rozvoji. Ve srovnání se zdravou populací se homozygoti 282YY a kombinace heterozygotů 

C282Y/H63D vyskytovala výhradně u pacientů s DM II. typu, u nichž bylo zároveň 

zastoupeno vyšší procento C282Y heterozygotů. [86]

1.6.2.2 Interleukin 6 (IL-6)

Klíčovým cytokinem, který přímo stimuluje syntézu hepcidinu- centrálního regulátoru 

metabolismu železa, je interleukin 6 (IL-6). Účinek tohoto hepatálního proteinu spočívá 

v inhibici intestinální absorpce železa, uvolňování recyklovaného železa z makrofágů a 

transportu železa do maturujících erytroblastů v kostní dřeni. [93] Zároveň je však hepcidin 

důležitou součástí přirozené imunity organismu, neboť regulací homeostázy železa významně 

snižuje jeho dostupnost pro mikroorganismy. [74;101]

Zdá se, že IL-6 je nezbytný pro indukci syntézy hepcidinu během zánětlivého procesu, ale 

další exprese mRNA hepcidinu je regulována dalšími, na IL-6 nezávislými faktory (saturace 

transferinu, hypoxie, anémie). [94] IL-6 tak stimulací syntézy hepcidinu (jako proteinu akutní 

fáze II) potencuje imunitní odpověď organismu, jejímž dlouhodobým negativním důsledkem 

je chronická anemizace. [95]
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Je tedy možné, že i genetické varianty v genu kódujícím IL-6 mohou významně přispívat 

k fenotypově odlišným projevům v regulaci zánětlivé odpovědi organismu, díky které i přímo 

zasahuje do regulace erytropoezy.

Protein-kódující gen pro IL-6 je lokalizován v lokusu 7p21; jeho produkt podléhá četným 

posttranslačním změnám, které závisejí na typu syntetizující buňky. Jeho expresi zvyšují 

kromě virů a bakteriálních lipopolysacharidů i mnohé cytokiny (IL-1, -2, IFN, PDGF, TNF).

Byla prokázána asociace polymorfismu G174/C a G634A v oblasti promotoru IL-6 s infekcí 

či spíše se mírou zánětlivé odpovědi organismu na infekci. [12;33] Genotyp -174G/G je 

spojen se zvýšenou mortalitou a  zároveň je součástí komplexu haplotypů lišících se v míře 

produkce IL-6 (haplotypy -579G, -572G, -373A9/T11, -174G vykazují vyšší transkripci IL-

6). [32] Podobně i u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními (CVD) je alela -174C je 

spojena s vyššími plazmatickými hladinami IL-6 a zvýšenou mortalitou v pětiletém 

sledování.[54] Ateroskleróza je v podstatě chronický zánětlivý stav, čímž lze vysvětlit i 

spojitost kardiovaskulárních chorob a IL-6, neboť exprese IL-6 byla prokázána i 

v aterosklerotických placích a korelovala s hladinou CRP. [108]

1.6.3 Chronický zánět a LBP

Urémie představuje chronický zánětlivý stav charakterizovaný trvalou aktivací imunitního 

systému. [77] Důsledkem je přetrvávání pohotovostního poolu proteinů akutní fáze jako CRP, 

IL-6, ferritinu či fibrinogenu doprovázené nízkou albuminémií, akcelerovanou lipoperoxidací 

a zvýšeným oxidačním stresem, a to i bez zjevné přítomnosti infekce. [78] Urémie, resp. 

chronické renální selhání je tak spojena s vysokou náchylností k infekcím, které jsou jednou 

z hlavních příčin morbidity a mortality těchto pacientů.
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Biologická role IL-6 byla zmíněna již výše. V rámci zánětlivé odpovědí organismu je hlavním 

pyrogenem zodpovědným za indukci syntézy proteinů akutní fáze v játrech a protilátek v B-

lymfocytech. Jeho zvýšená produkce byla prokázána i během rané fáze posttransplantační 

rejekce, proto lze předpokládat podobnou reakci také v procesu ischemicko-reperfúzních 

změn a chronického renálního selhání. [43;62;87]

Lipopolysacharid-binding protein (LBP) je další známou molekulou nezbytnou pro adekvátní 

časnou imunitní odpověď organismu na gram-negativní infekci. [81] Produktem genu je výše 

zmíněný LBP (58 kDa), který po vazbě s proteinem zvyšujícím bakteriální permeabilitu (BPI-

bactericidal permeability-increasing protein) interaguje s CD14 receptorem, a tak 

pravděpodobně reguluje LPS- dependentní monocytární odpověď.

LPB gen se nachází na 20. chromozomu v sousedství BPI genu, čímž jej lze řadit do rodiny 

strukturálně a funkčně příbuzných proteinů (BPI, CETP- cholesterylestertransferáza, PLTP-

fosfolipidtransferáza). 

Tento protein má vysokou afinitu k plazmatickému lipopolysacharidu (LPS) - integrální 

komponenty buněčné membrány, s níž vytváří komplex LBP/LPS. Ten se váže na molekulu 

CD14, glykoprotein exprimovaný na neutrofilech a monocytech, a společně přenášejí LPS a 

další bakteriální ligandy na signalizační komplex Toll-like receptor 4 (TLR4)/MD-2. Aktivací 

uvedeného signalizačního komplexu indukuje nespecifickou protizánětlivou odpověď.[7]

Solubilní (plazmatická) forma CD14 je také schopná vazby na cirkulující komplex LBP/LPS. 

Význam této interakce spočívá v potenciaci protizánětlivé odpověďi, neboť navozuje 

odpovídavost buněk na LPS, které běžně CD14 neexprimují (např. endotel). 

Již za 15-30 minut po expozici LPS začíná hepatální syntéza LBP, jež dosahuje maximálních 

hladin během 24-48 hodin. Současné studie se shodují, že hladina LBP jednoznačně koreluje 

s rozvojem bakteriální infekce. Nicméně je třeba brát v úvahu, že elevace LBP provází i 
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některé neinfekční situace (např. bronchoalveolární laváž, intraoperační bolusová aplikace 

antithymocytárního globulinu s následnou lymfocytózou).

Vzhledem k rychlé dynamice LBP se v současnosti intenzivně studují možnosti diagnostické 

detekce jako časného markeru bakteriální infekce, a to především v transplantační medicíně. 

Důležitým poznatkem je, že hladina LBP rádcovského štěpu (ledviny) neovlivňuje přežívání 

či funkci štěpu po transplantaci včetně výskytu infekčních komplikací, a to i v případě hladiny 

zvýšené.[63]

V rámci studia LBP byly detekovány dva významné polymorfismy- Cys98Gly a Pro436Leu. 

V obou variantách přítomnost méně frekvenčních alel, tj. Gly98 a Leu 436, byly asociovány 

s rozvojem sepse. Zároveň pro všechny pacienty- muže homozygotní v těchto vzácnějších 

alelách byla sepse fatální. [53]

1.6.4 Ateroskleróza, homocystein a MTHFR

Dobře známá je asociace rozvoje aterosklerotického procesu a poruch metabolismu 

aminokyseliny homocysteinu (hyperhomocysteinémie), samostatného nezávislého faktoru 

vaskulárních a trombofilních chorob. [21] Proaterogenní role homocysteinu je široká. [137]

Produkcí autooxidačních kyslíkových radikálů vede k přímé dysfunkci a poškození endotelu 

(přímá genotoxicita), jako trombogenní faktor zasahuje do metabolismu endotelových buněk 

(stimulace syntézy tromboxanu, agregace trombocytů, inhibice NO, proteinu C a 

trombomodulinu) a na buňky hladké cévní svaloviny působí jako silný mitogen. [3]

Jediným zdrojem homocysteinu u lidí je methionin, proto jeho hladina je regulována buď 

remethylací na methionin, nebo transsulfurací na cystein. Jako klíčový enzym metabolismu 

homocysteinu byla identifikována 5,10-methylentetrahydrofolátreduktáza (MTHFR), který je 

podstatou hereditární formy homocysteinémie s či bez doprovázející homocysteinurie. (obr. 

17) Role ledvin v regulaci homocysteinémie spočívá v eliminaci homocysteinu z plazmy (až 

70% hladiny).



54

Obr. 17 (Andreassi et al., 2003): Pravděpodobné mechanismy poškození DNA při metabolismu homocysteinu 
(Hcy)- pokles syntézy thymidylátu (dTMP) s akumulací dUMP a inkorporací uracilu namísto thyminu do DNA 
a/nebo poškození normální methylace DNA (B12 vitamin B12, METH methionin, THF tetrahydrofolát, TS 
thymidylátsyntáza, MS methioninsyntáza, MTHFR methylenetetrahydrofolátreduktáza, SAM S-
adenosylmethionin, SAH S-adenosylhomocystein).

Produktem genu pro MTHFR (11 exonů), lokalizovaném na chromozomu 1p36.3, je protein 

velikost 74.6 kDa. Jeho vysoce konzervovaná aminokyselinová sekvence vykazuje až 90%ní 

homologii s myším polypeptidem.

Obr. 18 (Fodinger et al., 2000): Funkce methylentetrahydrofolátreduktázy (MTHFR). MTHFR je nutná k redukci 
5,10-methylentetrahydrofolátu (5,10-CH2-THF) na 5-methyltetrahydrofolát (5-CH3-THF), který slouží jako 
donor pro remethylaci homocysteinu na methionin prostřednictvím methylace kobalaminu (vitamin B12) na 
methylkobalamin (CH3-B12).
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Jako enzym je nezbytný pro folátový cyklus, resp. pro redukci 5,10-methylentetrahydrofolátu 

(5,10-CH2-THF) na 5-methyltetrahydrofolát (5-CH3-THF). V buňce má 5-CH3-THF dvojí 

funkci: zdroj tetrahydrofolátu a donor methylové skupiny. Právě jako donor methylové 

skupiny se zapojuje do metabolismu homocysteinu. (obr. 18)

Prozatím byly identifikovány dva genové polymorfismy, které jsou spojeny se sníženou 

aktivitou MTHFR. [39] Varianta 677C/T vzniká záměnou thyminu za cytosin v pozici 677 ve 

4. exonu- v místě vazby folátu, vedoucí k substituci alaninu za valin. Důsledkem této změny 

je pokles aktivity MTHFR na 35% fyziologických hodnot, neboť dochází ke snížení 

intracelulární tvorby methyltetrahydrofolátu, esenciálního substrátu pro remethylaci 

homocysteinu na methionin. Homozygotní forma, tj. genotyp 677TT, je spojena se zvýšenou 

hladinou plazmatického homocysteinu a s narušenou distribucí folátů v erytrocytech. 

Druhá varianta- 1298A/C- vedoucí k transverzi glutaminu na alanin postihuje předpokládanou 

regulační doménu přítomnou na 7.exonu. Důsledkem této mutace inhibice MTHFR 

prostřednictvím S-adenosylmethioninu a pokles aktivity MTHFR na 60%. Nicméně nosičství 

alely C není spojeno ani s hyperhomocysteinémií, ani s nízkou koncentrací folátů, ale 

v kombinaci s nosičstvím alely T ve variantě 677C/T je příčinou snížené enzymové aktivity 

MTHFR, hyperhomocysteinémie a nízké koncentrace folátů. [40] Prevalence genotypu 677TT 

u nemocných s CHRS je 10%, stejně jako v obecné populaci. Nicméně pacienti s nezvratným 

selháním funkce ledvin léčení hemodialýzou či peritoneální dialýzou, kteří jsou nositeli této 

varianty, mají mnohem těžší projevy hyperhomocysteinémie včetně nízkých hladin folátů. 

[41;70] Výskyt této varianty se signifikantně snižuje s věkem a délkou dialýzy. Vzhledem 

k tíži klinických projevů a typické distribuci byla vyslovena hypotéza, že mladí pacienti s 

genotypem 677TT vysokou pravděpodobnost rozvoje terminálního renálního selhání; po 

zahájení dialyzační léčby mají vysoké riziko úmrtí stoupající s délkou této terapie. [69]
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U transplantovaných genotyp MTHFR, a tudíž homocysteinémie, neovlivňuje přežití ani 

funkci štěpu. Multivariantní studie se shodují, že hladina homocysteinu pouze odpovídá 

stupni poškození funkce ledvinného štěpu. [42;45]

Vzhledem k pravděpodobnému synergistickému efektu ledvinného selhání a genotypu TT 

mohou mutace v genu kódujícím MTHFR významně podílet na prevalenci vaskulárních 

chorob, a tak přispívat k morbiditě a mortalitě dialyzovaných pacientů.

1.7 Terapeutické možnosti zpomalení progrese chronického renálního selhání

Chronické nefropatie jsou charakteristické střídajícími se remisemi a relapsy. Vzhledem 

k neznámé přesné etiologii většiny chronických nefropatií i jejich léčba zůstává pouze 

symptomatická. [36]

1.7.1 ACE inhibitory, antagonisté AT1 receptoru

Bylo prokázáno, že důsledná kontrola hypertenze signifikantně zpomaluje progresi 

chronického renálního selhání. Ukazuje se, že ACE inhibitory a antagonisté AT1 receptoru 

normalizují krevní tlak, snižují proteinurii a působí preventivně na progresi glomerulárního 

poškození.[150] To potvrzuje důležitost role, jakou hraje RAAS, resp. ANG II v patogenezi 

renálních onemocnění a CHRS.

Hlavním subtypem receptorů pro angiotenzin II v ledvině je AT1R, který zprostředkovává 

hemodynamické i nehemodynamické účinky ANG II. Jeho exprese je vyvolána mnoha 

stimuly, především změnami osmolarity, snižována vysokými hladinami ANG II. Druhý 

subtyp receptorů- AT2R se za fyziologických situací v ledvině vyskytuje velmi málo (ve 

velkém množství je přítomen v průběhu embryogeneze), jeho exprese je stimulována při 

renálním poškození. Při aktivaci lokálního RAAS se ANG II se dominantně váže na up-



57

regulované AT2R. Antagonizuje účinky AT1R (negativní zpětná vazba)- buněčná proliferace a 

diferenciace, snižuje krevní tlak uvolněním NO, indukce apopotózy, natriuréza. 

V čem se liší účinky ACEI a antagonistů AT1? Hlavním rozdílem je ovlivnění AT2R , kdy 

ACEI suprimují tvorbu ANG II, a tudíž blokuje účinek obou typů receptorů. Naproti tomu 

antagonisté AT1R zvyšují koncentraci ANG II, umožňují jeho vazbu na up-regulované AT2R 

a zvyšují syntézu ANG IV s profibrogenním účinkem. Ačkoli jsou popsány antagonistické 

účinky AT2R k AT1R, jejich aktivace za současné blokády AT1R stimuluje transkripční faktor 

NF-kappaB. ACEI navíc snižují rozklad vazodilatačního bradykininu, acetyl-seryl-aspartyl-

lysyl-prolinu- substrátu pro ACE, jehož koncentrace vzrůstá po inhibici ACE a přispívá 

k rozvoji kardiální a renální fibrózy. 

Efekt inhibitorů AT1R v monoterapii byl jednoznačně prokázán u diabetických nefropatií 

včetně mikroalbuminurie. ACEI efektivně snižují krevní tlak, nicméně k potlačení lokální 

tvorby ANG II jsou potřeba dávky vyšší, než které bylo užito ke snížení hypertenze, čímž by 

se potlačila progrese fibrózy. I při dávkách, které snížily krevní tlak, ACEI 

v experimentálních modelech dále tlumí expresi TGF-β a renální fibrózu. Zajímavostí 

dlouhodobé léčby ACEI je paradoxní zvýšení hladiny aldosteronu, která pravděpodobně 

vzniká produkcí ANG II nezávislé na ACE s následnou syntézou aldosteronu.

Kombinace ACEI a AT1R inhibitorů je velmi účinná v terapii hypertenze. Mezi nežádoucí 

účinky patří anémie (ANG II stimuluje proliferaci progenitorů erytrocytů) a hyperkalémie. 

Vzhledem k vysoké ceně AT1R inhibitorů, by měla být kombinovaná léčba vyhrazena pro 

„rizikové“ pacienty. [149]

1.7.2 Imunosupresiva

Za předpokladu, že patologická aktivace imunitního systému hraje hlavní roli v rozvoji 

chronických nefropatií a chronického renálního selhání, podání imunosupresiv by mohlo 
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snížit aktivitu imunitního systému a zabránit progresi onemocnění. Efekt jednotlivých 

imunosupresiv se liší nejen podle typu nefropatie, ale i podle jejího stádia

Součástí základní terapie zůstávají nadále kortikosteroidy; u některých glomerulopatií jsou 

užívány i v monoterapii. Alkylační látky jako cyklofosfamid, azathioprin a chlorambucil se 

podávají obvykle v kombinaci s kortikosteroidy, vzácněji samotné. [15]

Účinky „starších“ imunosupresiv a kortikoidů byly již prověřeny, proto se zde zaměřím na 

novější imunosupresiva, která se v současnosti používají v transplantační medicíně a úspěšně 

se zkoušejí i v léčbě některých chronických progresivních nefropatií, u kterých selhaly 

standardní terapeutické postupy. [143]

1.8 V současnosti používaná imunosupresiva 

Ve vývoji nových imunosupresivně působících preparátů se vychází z identifikace 

povrchových buněčných struktur klíčových pro vazbu buňky imunitního systému, inhibici 

intracelulární signalizace a současné inhibici proliferace a migrace T-lymfocytů. (obr. 19)

              

Obr. 19 (Vincenti, 2002): Nové cílové struktury na buněčném povrchu (antigen-prezentující buňka a T-lymfocyt)  

pro současná imunosupresiva.
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1.8.1 Kalcineurinové inhibitory

Kalcineurinové inhibitory se staly základním pilířem transplantační medicíny. Hlavním 

představitelem této skupiny je cyklosporin A, který je používán od 80. let minulého století, 

kdy zlepšil jednoleté přežívání renálních štěpů o 50 až 80% ve srovnání s tehdy standardní 

terapií. Přidání takrolimu k terapii akutních rejekcí vedlo k prodloužení doby přežití renálních 

štěpů, poklesu výskytu chronické transplantační nefropatie a lepšímu uchování ledvinných 

funkcí po pěti letech sledování ve srovnání s imunosupresivními režimy na bázi cyklosporinu. 

[72] Terapeutickým limitem této skupiny imunosupresiv je na dávce závislá nefrotoxicita a 

hypertenze. Hlavním mechanismem tohoto nežádoucího účinku je konstrikce 

preglomeruárních vas efferens s následnou poruchou intrarenální mikrocirkulace a rozvojem 

chronické ischémie se vzestupem cévní rezistence. [75]

Dobře známý je i fakt, že takrolimus a cyklosporin indukují tvorbu profibrogenního TGF-β1, 

což může při dlouhodobé monoterapii potencovat progresi renálního poškození. [47]

Cyklosporin A (CsA)

Tento cyklický polypeptid po vazbě na specifické receptory z rodiny cyklofilinů vede 

k inhibici aktivace kalcineurinové fosfatázy, jejímž důsledkem je inhibice nukleárního faktoru 

aktivace T-lymfocytů (NF-AT). Tento regulační protein stimuluje syntézu interleukinu 2, 

hlavního cytokinu proliferace a aktivace pomocných a cytotoxických T-lymfocytů. 

Tacrolimus (FK 506)

Princip účinku spočívá v intracelulární vazbě takrolimu na imunofilin FKBP 12 (FK 506-

binding protein) a následné blokádě účinku kalcineurinu, proteinové Ca2+- dependentní 

fosfatázy, jež defosforylací inaktivuje Ca2+ kanály vedoucí k aktivaci T- lymfocytů. 

Na rozdíl od cyklosporinu není takrolimem ovlivněna produkce vazodilatačního oxidu 

dusnatého (NO). [147] Zároveň je prokázán supresivní efekt na tvorbu různých cytokinů 
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(TNF- α) zodpovědných za postischemické orgánové poškození. [116]. Naopak, v terapii 

akutních rejekčních epizod klinické zkušenosti dokladují významnou účinnost (i 

v nízkodávkových schématech) takrolimu. [151;152]

1.8.2 Rapamycin (sirolimus), everolimus (RAD)

Rapamycin a jeho syntetický derivát everolimus (RAD, 40-O-(2-hydroxyethyl)-rapamycin) 

jsou non-nefrotoxické preparáty, které se v současnosti používají zejména u 

transplantovaných s prokázanou chronickou nefropatií či kalcineurinovou nefrotoxicitou. [64]

Díky své lipofilitě rapamycin prochází buněčnou membránou, intracelulárně se váže na 

imunofilin FKBP12 s následnou inhibicí cílových efektorových proteinů (TOR- target of 

rapamycin). Důsledkem je blokády fosforylace ribozomálního proteinu p70S6 kinázy a zástava 

buněčného cyklu v pozdní G1/S-fázi. Kromě přímé intracelulární inhibice tohoto jaderného 

enzymu rapamycin blokuje intracelulární signalizaci k dalším jaderným proteinům- cyklin 

dependentním kinázám, které jsou rovněž nezbytné pro plynulý přechod buněčného cyklu. 

[141]

Významný je i antiproliferativní účinek spočívající v inhibici signálů růstových faktorů 

k imunokompetentním a somatickým buňkám jako fibroblastům, endoteliím a cévním 

myofibroblastům, které hrají důležitou roli v rozvoji a progresi CAN. [82]

V našich předchozích experimentech na modelu akcelerovaného renálního poškození jsme 

neprokázali pozitivní účinek dlouhodobé terapie sirolimem.[16] Nicméně na transplantačním či 

„single kidney“ modelu sirolimus u normotenzních zvířat jednoznačně zmírnil proteinurii a  

zlepšil strukturální změny navozené ischemicko-reperfúzním poškozením [58;142] Možným 

vysvětlením našeho odlišného pozorování by mohl být fakt, že dlouhodobá terapie sirolimem 

je empiricky sdružena s proteinurií, která negativně ovlivňuje renální funkce jako takové. 

[117;135]
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Derivát rapamycinu, everolimus, má díky své vyšší polaritě lepší biologickou dostupnost. 

Experimentální modely prokázaly jeho vysokou účinnost nejen v prevenci akutní rejekce, 

zejména v kombinovaných imunosupresivních režimech (CsA, MMF, steroidy), ale i 

v inhibici progrese, jak časné, tak i pozdní fáze chronické transplantační nefropatie (CAN). 

Everolimus, kromě imunosupresivního účinku, působí i antivirově (cytomegalovirová infekci) 

a inhibičně na rozvoj posttransplantačních lymfoproliferativních onemocnění (post-transplant 

lymphoproliferative disease, PTLD). To jej činí významným zejména pro prevenci a léčbu 

lymfoproliferativních onemocnění u transplantovaných pacientů. [121]

1.8.3 Mykofenolát mofetil (MMF)

V současné době je MMF běžnou součástí posttransplantačních imunosupresivních protokolů. 

Imunosupresivní mechanismus účinku spočívá v nekompetitivní reverzibilní specifické inhibici 

inosin-monofosfát-dehydrogenázy (IMPDH), klíčového enzymu „de novo“ syntézy 

guanozinových nukleotidů, které tak nemohou být inkorporovány do DNA. Vzhledem 

k absenci jiné cesty syntézy nové DNA jsou B- i T- lymfocyty závislé výhradně na IMPDH. 

MMF působí tak proti proliferaci lymfocytů, ale i na monocytů/makrofágů, NK- buněk, proti 

migraci myofibroblastů, expresi adhezivních molekul, cytokinů jako interleukinu 1β (IL-1β), 

tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukinu 10 (IL-10), monocytárního receptoru pro tumor 

necrosis faktor 1 (TNF-R1) a lipopolysacharidem stimulovanou sekreci IL-1β (IL-10), 

inducibilní syntázy oxidu dusnatého (iNOS) a má příznivé hemodynamické a 

vaskuloprotektivní účinky přispívající ke zlepšení renálních funkcí. [44;89;122]

Současné studie prokázaly, že kombinovaná terapie MMF a ACE inhibitorů, resp. blokátorů 

receptoru pro angiotenzin zabránila glomerulárnímu, tubulointersticiálnímu poškození i 

abnormalitám v transportu proteinů. [98;107;139] Vysokou účinnost MMF potvrzuje i 

pozorování, kdy MMF signifikantně snížil míru tubulointersticiálního poškození navozeném 
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infúzí angiotenzinu II u hypertenzních potkanů. [114;114] Nefroprotektivní účinek MMF 

spočívá v inhibici proliferaci myofibroblastů, mezangiálních buněk a redukci exprese různých 

genů asociovaných s fibrózou. [5;38;48;96]

1.8.4 Leflunomid (FK 778)

Leflunomid a malonitrilamid, syntetický derivát s kratším biologickým poločasem, se řadí do 

nové skupiny imunosupresiv- derivátů isoxazolu. Imunosupresivní účinek spočívá především 

v inhibici klíčového enzymu syntézy pyrimidinů- mitochondriální 

dihydroorotátdehydrogenázy a inhibici tyrozin-kinázové aktivity asociovanou s receptory pro 

cytokiny a růstové faktory. [13;118] Důsledkem je přímá inhibice T- i B- lymfocytů, pokles 

tvorby sérových allo-specifických imunoglobulinů IgM i IgG a signifikantní snížení exprese 

adhezivních molekul (ICAM-1, VCAM-1) nezbytných pro transendoteliální leukocytární 

migraci a syntézu cytokinů.[119] Časná exprese adhezivních molekul je důležitým raným 

markerem počínající buněčné rejekce. Vaskuloprotektivní účinek FK 778, nezávislý na jeho 

účinku imunosupresivním, pravděpodobně spočívá v inhibici tyrozin-kinázové aktivity a 

destičkového růstového faktoru (PDGF). [37]

Animální studie prokazují jednoznačný efekt léčby FK 778 na rozvoj histologických změn 

provázejících chronickou transplantační nefropatii (CAN) včetně snížení lymfocytární 

infiltrace (CD4+, CD8+, ED-1), exprese TGF β ve štěpu a zlepšení renálních funkcí. [28;100]

Jednoznačný benefit přináší krátkodobá léčba FK 778, přínos dlouhodobého podávání (více 

jak 20 dní) v porovnání s nežádoucími účinky není  prozatím jasný.[27] Humánní studie jsou 

v současné době ve fázi II klinických testů.
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2. CÍL VÝZKUMNÉ PRÁCE

Přesná etiologie chronických nefropatií, které zpravidla progredují do chronického renálního 

selhání, zůstává pro jejich značnou heterogenitu nejasná, a tudíž léčba zůstává pouze 

symptomatická. Současné poznatky svědčí o ústřední roli imunitního systému. Široká 

genetická variabilita pak přispívá k různým fenotypovým projevům renálního selhání, jak 

klinickým projevům včetně komplikací, tak i individuální senzitivitě k terapii.

Pokud tedy předpokládáme, že odchylky v regulaci imunitního systému jsou klíčovými 

v patogenezi renálního selhání, tak by terapeutické podání imunosupresiv mohlo významně 

snížit patologickou aktivitu imunitního systému, a tak zabránit rozvoji či zmírnit progresi 

chronického renálního selhání.

Hypotézu klíčové role lymfocytů v progresi akcelerované nefropatie potvrzují i pozorování 

z našich předešlých experimentů. Monoterapie takrolimem či enalaprilem signifikantně 

snížila lymfocytární infiltraci a expresi profibrogenních růstových faktorů po ischemicko-

reperfúzním inzultu. [16]  Sirolimus významně zlepšuje progresi akcelerované nefropatie za 

předpokladu dobře kontrolované hypertenze. [106;142]

Na námi vyvinutém animálním modelu jsme sledovali chronické důsledky ischemicko-

reperfúzního inzultu a jejich ovlivnění imunosupresivní léčbou. Zablokováním proliferačních 

mechanizmů léky ovlivňující funkci lymfocytů a makrofágů lze zabránit rozvoji akcelerované 

nefropatie a jejích důsledků. „Novější“ imunosupresiva používaná v současné transplantační 

medicíně by tak mohla zásadně ovlivnit průběh chronického renálního selhání a díky své 

vyšší selektivitě by tak léčebný benefit převážil nad mírou nežádoucích účinků.

Dalším předmětem našeho zájmu je možná genetická dispozice k rozvoji MIA syndromu u 

hemodialyzovaných pacientů. Na základě klasické klinické manifestace trias malnutrice, 
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zánětu a aterosklerózy jsme zvolili primární kandidátní geny s možným vlivem na rozvoj 

jednotlivých symptomů MIA syndromu. 

Cílem této genetické studie je vytipování „rizikových genotypů“ pro rozvoj a progresi MIA 

syndromu, resp. chronického renálního selhání, jejichž časná detekce by mohla pomoci 

modifikovat léčbu hemodialyzovaných pacientů, a tak zlepšit jejich prognózu.
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3. VÝZKUMNÁ PRÁCE

3.1 Patofyziologická část: Experimentální model akcelerované nefropatie

K „in vivo“ studiu imunopatologických změn vyvolaných ischemicko-reperfúzním 

poškozením jsme použili dobře definovaný model angiotenzin II- dependentní hypertenze. 

Tento model představuje transgenní hypertenzní potkan (TGR- transgenic hypertensive rat), 

jenž vzniká inzercí myšího genu pro renin ren-2 do genomu normotenzního potkana kmene 

Sprague-Dawley. Výsledkem této genové transfekce je transgenní potkan, u něhož dochází ke 

spontánnímu rozvoji těžké hypertenze. Heterozygotní transgenní potkani s preexistující 

vysokoreninovou hypertenzí tak po významném ischemicko-reperfúzním inzultu postupně 

rozvíjejí těžkou proteinurii a glomerulosklerózu. [140]

Ke studiu role imunitního systému v rozvoji změn vyvolaných ischemicko-reperfúzním 

poraněním akcelerovaným hypertenzí jsme podávali inhibitor 

inozinmonofosfátdehydrogenázy- mykofenolát mofetil (MMF), resp. 

dihydroorotátdehydrogenázy- leflunomid (FK 778).

V těchto experimentech jsme navázali na předcházející, ve kterém jsme podávali 

imunosupresivum ze skupiny kalcineurinových inhibitorů- takrolimus (FK 506). Prokázali 

jsme, že takrolimem léčená hypertenzní zvířata vykazovala signifikantně nižší proteinurii a 

glomerulosklerózu (srovnatelné se shamovými) než zvířata léčená placebem. (graf 1)



66

Proteinurie (mg/den)

Graf 1 (Rajnoch et al., 2006): Grafické znázornění vlivu imunosupresiva takrolimu a antihypertenziva enalaprilu 
na progresi proteinurie indukované ischemicko-reperfúzním inzultem. Skupiny transgenních potkanu léčené 
takrolimem (TGR FK) či enalaprilem (TGR ENAP) vykazovaly signifikantní pokles proteinurie srovnatelný se 
skupinou samovou (TGR Sham) narozdíl od skupiny léčené placebem (TGR Plac).

Pozorovali jsme zvýšenou expresi mRNA i intrarenální syntézu profibrogenních růstových 

faktorů- TGFβ, bFGF a VEGF- u hypertenzních, nikoli u normotenzních, zvířat. Lze tedy 

předpokládat, že se oba faktory podílejí na fibrogenezi navozenou hypertenzí a ischemicko-

reperfúzním inzultem. (obr. 20) [105]
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Obr. 20 (Rajnoch et al. 2006): Imunohistochemický průkaz exprese růstových faktorů TGFβ, VEGF a bFGF u 
hypertenzních transgenních (TGR) a normotenzních (HanSD) potkanů léčených takrolimem (FK 506), placebem 
(Placebo) po ischemicko-reperfúzním inzultu a kontrolních hypertenzních či normotenzních skupin bez 
ischemicko-reperfúzního inzultu (Sham). 

Popis experimentu:

a) zvířata a operace

Experiment byl proveden na 12titýdenních samcích heterozygotních potkanů (kmen TGR). Za 

celkové anestezie (sufentanil 20µg/kg a azaperon 1mg/kg) byla provedena 45minutová 

studená ischémie levé ledviny (naložením svorky na levou renální arterii a vénu) a před 

obnovením průtoku pravostranná nefrektomie. U shamových zvířat byla pouze otevřena 
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dutina břišní a po 45 minutách opět uzavřena. Zvířata byla chována za standartních podmínek 

s volným přístupem k jídlu a vodě.

b) experimentální protokol

Zvířata byla obvykle (dle konkrétního experimentu) rozdělena do několika skupin: skupiny 

podstoupivší ischemicko-reperfúzní inzult léčené příslušným imunosupresivem či placebem a 

skupiny shamové léčené stejným imunosupresivem či placebem. Léčba byla zahájena 1. den 

po operaci a byla podávána denně den v předem stanovené dávce po dobu 12ti, resp. 16ti 

týdnů. Po uplynutí této doby byla studie ukončena odběrem tkání, tj. ledvin a krve z aorty a 

zvířata byla usmrcena v celkové anestezii. Reprezentativní vzorky ledvin byly fixovány ve 

formalínu pro histologickou analýzu, nebo v izopentanu pro analýzu imunohistochemickou.

c) odběr tkání

V závěrečné fázi experimentu uhynuli ve skupině A tři potkani, ve skupině B čtyři potkani, 

jeden potkan v shamové skupině a tři ve skupině placeba. Nejčastější příčinou smrti byla 

těžká pneumonie a plicní edém. Studium bylo ukončeno po 12ti týdnech odběrem tkání, tj. 

ledvin a krve z aorty a zvířata byla usmrcena v celkové anestezii. Reprezentativní vzorky 

ledvin byly fixovány ve formalínu pro histologickou analýzu, nebo v izopentanu pro analýzu 

imunohistochemickou.

d) funkční měření

Jednou týdně byla zvířata vážena, jednou měsíčně byl měřen systolický tlak (nepřímá ocasní 

pletyzmografie) a zvířata byla umístěna do metabolických klecí. V metabolických klecích 

byla 24 hodin sbírána moč ke kvantitativnímu stanovení proteinurie (nefelometricky), 

kreatininu (Jaffého metoda), urey (thiosemicarbazidem), sodíku a draslíku (standartní 

autoanalýza).
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e) histologická analýza

Tkáňové vzorky (fixované formalínem a zapuštěné do parafínu) byly obarveny 

hematoxylinem-eozinem pro stanovení stupně tubulární atrofie a buněčného infiltrátu a 

periodickou kyselou Schiffovou reakcí (PAS) k určení stupně glomerulosklerózy, 

intersticiální fibrózy, zánětlivého buněčného infiltrátu a vaskulárních změn. Jednotlivé vzorky 

byly označeny a slepě odečteny pomocí světelné mikroskopie.

Glomeruloskleróza byla definována jako nárůst mezangiální matrix a/nebo kolaps kapilár. 

PAS-pozitivní barvení znázornilo sklerotické léze, adheze poškozených segmentů 

Bowmanova pouzdra a hyalinní depozita. V každém vzorku byly spočítány všechny 

glomeruly a následně bylo vypočítáno procento sklerózy.

Tubulointersticiální poranění bylo definováno jako intersticiální fibróza, tubulární atrofie a 

dilatace doprovázená intersticiálním zánětlivým infiltrátem. Strukturální renální poškození 

bylo semikvantitativně vyhodnoceno škálou 0 až 3+ pro intersticiální fibrózu, tubulární atrofii 

a vaskulární změny společně s buněčnou infiltrací, tubulopatií a arteriální fibrointimální 

dysplázií dle kritérií Banff 97 a byl vypočítán součet skóre (0 až 9+) pro každý vzorek

f) imunohistochemická analýza (detekce CD4, CD5, CD8, ED-1-buněk)

K imunohistochemické analýze byly použity zmražené řezy silné 5µm. Vzorky byla fixovány 

v acetonu a vysušeny. K blokování endogenního biotinu byl použit biotin-blokující systém 

(Vector Laboratories, Burlingame, Calif., USA). Dále byly tkáně na 30 minut preinkubovány 

s 10%ním koňským sérem (zábrana nespecifických vazeb). Následovala 60timinutová 

inkubace s primárná monoklonální protilátkou  příslušné koncentraci (anti-CD4, -CD5, -CD8, 

-ED-1). Jako kontrola byla použita skla bez monoklonální protilátky.

Endogenní peroxidáza byla zablokována 0.3% H2O2 v 70% methanolu na 20 minut. 

Monoklonální protilátky byly detekovány pomocí biotinylovaného anti- myšího IgG (H+L) 

rozpuštěného v 1% bovinním sérovém albuminu s 2% krysím sérem, 50x, na 30 minut. Směsi 
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byly dále inkubovány s RTU Vectastain Elite ABC Reagent na 30 minut. Na závěr byly 

vzorky obarveny 3,3´- diaminobenzidinem (5 minut) a Harrisovým hematoxylinem a fixovány 

v Entellenu (Merck, Německo).

1. Experimentální práce: specifická blokáda enzymu inosinmonofosfátdehydrogenázy 

(IMPDH) prostřednictvím mykofenolát mofetilu (MMF)

  

                                            

.

Obr. 21: Schéma experimentu s použitím mykofenolát mofetilu (MMF).

Zvířata (n=34) byla rozdělena do 4 skupin: skupina A (I/R-MMF 20 mg/kg/den, n=10) 

podstoupila I/R inzult a od 1.dne byla denně léčena MMF v dávce 20 mg/kg/den; skupina B 

(I/R-MMF 10 mg/kg/den, n=10) podstoupila I/R inzult a byla léčena MMF v dávce 10 
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mg/kg/den; skupina C (sham, n=4) podstoupila shamovou operaci a nebyla léčena; skupina D 

(I/R-placebo, n=10) podstoupila I/R inzult a nebyla léčena. (obr. 21)

V závěrečné fázi experimentu uhynuli ve skupině A tři potkani, ve skupině B čtyři potkani, 

jeden potkan v shamové skupině a tři ve skupině placeba. Nejčastější příčinou smrti byla 

těžká pneumonie a plicní edém. 

Výsledky:

1) funkční analýza

Obě skupiny léčené MMF měly v závěru experimentu signifikantně nižší proteinurii než 

skupiny placeba. Skupiny léčené MMF vykazovaly pokles proteinurie již od 8. týdne 

experimentu, který byl více vyjádřen u zvířat s denní terapeutickou dávkou 20 mg/kg. 

Ve 12. týdnu obě MMF- léčené skupiny dosáhly nižších hladin proteinurie než skupina 

shamová. Naopak, skupiny placeba vykazovaly pozvolnou tendenci k progresi proteinurie.

(graf 2)

      

Graf 2: Mykofenolát mofetil signifikantně snižuje proteinurii
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Mezi skupinami jsme nepozorovali významné rozdíly v systolickém krevním tlaku; tendence 

k mírnému poklesu krevního tlaku nedosáhla statistické významnosti a přetrvával v pásmu 

hypertenze. (graf 3)

Graf 3:  Mykofenolát mofetil významně neovlivňuje hypertenzi u transgenních potkanů.

U zvířat léčených MMF jsme pozorovali tendenci k poklesu renálnímu hypertrofickému 

indexu, měřenému jako poměr váhy ledviny a tělesné hmotnosti.

2) morfologická analýza

Morfologické změny zahrnují směs různých stupňů glomerulosklerózy, vaskulárních změn, 

intersticiální fibrózy a zánětlivé infiltrace. (grafy 4, 5, 6)

Obě skupiny léčené MMF měly výrazně sníženou glomerulosklerózu ve srovnání se skupinou 

léčenou placebem (p<0.05). Glomerulární změny byly více vyjádřené u skupiny léčené 10 
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fokální lymfocytární infiltrací. Cystické dilatace atrofických tubulů byly běžné ve skupině 

placeba. 

Grafy 4, 5, 6: Vliv mykofenolát mofetilu na buněčnou infiltraci po 12. týdnech léčby. MMF výrazně redukuje 

leukocytární infiltraci ledviny po I/R inzultu (na dávce závislý účinek).
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Ve skupině léčené 10 mg/kg MMF jsme pozorovali mírné disperzní změny v renálním 

parenchymu (segmentální glomerulární skleróza, mírná fokální tubulární atrofie a fokální 

intersticiální fibróza). Minimální změny v renálním parenchymu, srovnatelné s shamovou 

skupinou, jsme pozorovali u skupiny léčené 20 mg/kg MMF. (obr. 22)

Obr. 22 (Bloudíčková et al. 2006): Buněčná infiltrace 12 týdnů po ischemicko-

reperfúzním inzultu.
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Pozorovali jsme významné rozdíly v lymfocytární a makrofágové infiltraci. Obě skupiny 

léčené MMF vykazovaly signifikantní redukci infiltrace CD4+, CD8+ i ED-1 pozitivními 

buňkami.

Závěr: 

Prokázali jsme, že mykofenolát mofetil signifikantně snižuje proteinurii, redukuje 

glomerulosklerózu a leukocytární infiltraci v  ledvině po ischemicko-reperfúzním inzultu (na 

dávce závislý účinek). Lze tedy říci, že mykofenolát mofetil má jednoznačně protektivní vliv 

na progresi akcelerované nefropatie, a že naše výsledky potvrzují pozorování, že lymfocyty a 

makrofágy hrají klíčovou roli v progresi chronických nefropatií.
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2. Experimentální práce: specifická inhibice enzymu dihydroorotátdehydrogenázy 

prostřednictvím derivátu leflunomidu (FK778)

Obr. 23: Schéma experimentu s použitím derivátu leflunomidu (FK778).

Na stejném animálním modelu jsme studovali 16 týdnů vliv experimentálního imunosupresiva 

FK 778 na progresi postischemických změn. Transgenní hypertenzní potkani (TGR kmen) 

tedy představovali model akcelerované nefropatie a normotenzní potkani kmene HanSD 

(Hannover-Sprague Dawley) kontrolu. (obr. 23)

Výsledky:

Na počátku experimentu jsme nepozorovali rozdíly v proteinurii mezi skupinami. Po 16ti 

týdnech sledování, operovaná zvířata léčená FK 778 měla signifikantně nižší proteinurii ve 
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srovnání se zvířaty léčenými placebem (I/R 3 mg vs. I/R PLAC: 48.4226.16 vs. 

70.1350.19; I/R 10 mg vs. I/R PLAC: 27.2821.86 vs. 70.1350.19, p<0.05). Neléčená 

shamová skupina vykazovala nižší proteinurii než skupiny léčené FK 778 (SHAM 3 

mg/kg/day: 24.2310.89; SHAM 10 mg/kg/day: 17.374.13; SHAM: 14.231.18). (graf 7)

Graf 7: Vývoj proteinurie během 16ti týdnů po ischemicko-reperfúzním inzultu u sledovaných skupin.

V porovnání se skupinou léčenou placebem, operované skupiny léčené FK778 měly 

významně redukovanou míru glomerulosklerózy (I/R 3 mg vs. I/R PLAC:12.518.40 vs. 

14.907.09; I/R 10 mg vs. I/R PLAC: 7.995.94 vs. 14.907.09, p<0.05). U shamových 

skupin jsme nepozorovali rozdíly v tíži glomerulosklerózy.
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Grafy 8, 9: Morfologické změny po 16ti týdnech po ischemickko-reperfúzním inzultu.

Míra glomerulosklerózy a intersticiální fibrózy je tedy signifikantně snížena u zvířat léčených  

denní dávkou 10 mg/kg FK778. Morfologické změny, které jsme zaznamenali u skupin 

léčených FK778 a placebem, korelovaly s proteinurií. (graf 8, 9)
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Grafy 10, 11: Funkční analýza v 16. týdnu experimentu- signifikantně vyšší clearance kreatininu i urey 

vykazovaly skupiny léčené leflunomidem v dávce 3mg/kg/den ve srovnání se skupinami léčenými dávkou 

10mg/kg/den.

Velmi zajímavé výsledky přinesla analýza funkce ledvin provedená po 16ti týdnech trvání 

experimentu. Pozorovali jsme, že zvířata léčená 3mg/kg FK778 vykazovala výrazně lepší 

clearance kreatininu a urey ve srovnání se zvířaty léčenými 10mg/kg či placebem jak u skupin 

shamových, tak u skupin, které prodělaly ischemicko-reperfúzní inzult. (grafy 10, 11)
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Rozdíly v buněčné infiltraci mezi skupinami jsme pozorovali pouze u CD5+ buněk. Placebem 

léčená skupina po ischemicko-reperfúzním inzultu vykazovala vyšší stupeň CD5+ buněčné 

infiltrace ve srovnání se skupinami léčenými FK778. Překvapivě jsme mezi skupinami 

nepozorovali rozdíly v CD4+ ani CD8+ buněčné infiltraci.

Závěr:

Je zřejmé, že derivát leflunomidu- FK778 pozitivně ovlivňuje proteinurii i rozsah 

glomerulosklerózy a intersticiální fibrózy. Neprokázali jsme signifikantní vliv FK778 na míru 

zánětlivého infiltrátu vyjma CD5+ buněk. Funkční analýza však svědčí o možné na dávce 

závislé nefrotoxicitě tohoto imunosupresiva, která by mohla být limitujícím faktorem v 

použití při léčbě chronických progresivních nefropatií včetně indikací po orgánových 

transplantacích.
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3.2 Genetická část: Struktura studie „MIA“

Výše popsaný MIA syndrom představuje významnou komplikaci dialyzační léčby, proto jsme 

se rozhodli v rámci grantové studie zabývat studiem možné genetické dispozice k rozvoji 

tohoto syndromu. Proto jsme vytvořili DNA databázi reprezentativního vzorku 

hemodialyzovaných nemocných (N= 1017), u nichž jsme vyšetřili polymorfismy genu pro 

ghrelin (otázka poruchy výživy), genu pro HFE (problematika anémie), genu pro IL-6 a LBP 

(problematika zánětu) a genu pro MTHFR (otázka akcelerované aterodklerózy a 

kardiovaskulárních komplikací).

 design studie

Pro zařazení do studie museli pacienti splňovat tato kritéria: alespoň tři měsíce probíhající  

hemodialyzační terapie, absence generalizovaného nádorového onemocnění, předpokládaná 

délka přežití minimálně tři roky a souhlas s účastí schváleným Etickou komisí IKEM. 

Do studie bylo zařazeno 1014 pacientů ze 27 hemodialyzačních středisek, tj. čtvrtina české 

hemodialyzované populace, kteří jsou sledováni 18 měsíců pomocí elektronického dotazníku. 

Dotazník obsahuje klinické a laboratorní parametry, které jsou aktualizovány v pravidelných 

intervalech. Jako výchozí byla určena data při vstupu do studie. 

Důvodem k vyloučení ze studie jsou přechod na peritoneální dialýzu, transplantace či úmrtí. 

V případě selhání transplantátu mohou být pacienti znovu přijati do studie. 

Po vytvoření genové banky hemodialyzovaných pacientů se analyzují zvolené geny u 

pacientů „MIA“ a kontrolního souboru zdravé populace „MONICA”. Populace 

„MONICA“(Multinational monitoring of trends and determinants in cardiovascular diseases: 

Monica Project) představuje 2559 nepříbuzných Kavkazanů (1191 mužů, 1368 žen ve věku 

28-67 let). [52]

Všechna data jsou statisticky analyzována a korelována dle genotypů, klinických a 

laboratorních parametrů.
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 molekulárně-biologická analýza

DNA byla izolována standardní vysolovací metodou. Tabulka 3 ukazuje přehled metodik pro 

genotypizaci genů, které byly doposud analyzovány, tj. ghrelinu, LBP, HFE, IL-6 a MTHFR. 

Tab. 3: Molekulárně-biologická analýza zvolených genů.

Gen Polymorfismus Primery
Restrikční 

enzym

Ghrelin Arg51Gln R 5´-GCT GCC ACA GAA GCA TAA AA-3´ Sac I

F 5´-AGG ACA TGG GGG CTT AGA GT-3´

Leu72Met R 5´-GCT GCC ACA GAA GCA TAA AA-3´ BseN I

F 5´-AGG ACA TGG GGG CTT AGA GT-3´

Gln90Leu R 5´-TTC CCC AGG GCC TGG CTG TGC TGC TAG TA-3´ Bsp 1407 I

F 5´-ATG TTG GAA TCA AGC TGT CAG GTG ATC-3´

MTHFR C667T R 5´-AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG-3´ Hinf I

F 5´-TGA AGG AGA AGG TGT CTG CGG GA-3´

IL-6 G634A R 5`AAC CAA AGA TGT TCT GAA CTG A-3` Mbi I

F 5`GAG ACG CCT TGA AGT AAC TG-3`

HFE Cys282Tyr R 5´-CTC AGG CAC TCC TCT CAA CC-3´ Rsa I

F 5´-TGG CAA GGG TAA ACA GAT CC-3´

His63Asp R 5´-GCC ACA TCT GGC TTG AAA TT-3´ Mbo I

F 5´-ACA TGG TTA AGG CCT GTT GC-3´

LBP Cys98Gly R 5´-ACC TGC CCT GGA CCA GGA TGG AGG AG-3´  Hpa II

F 5´-AGG CCC AGG GCT GAC ACC TCC TTC-3´

Pro436Leu R 5΄-TTTCCTCCAGACAGCAGTGTTCAC-3` Eco 147 I

F 5΄-TCCTCAACTATTACATCCTTAAGGCC-3`
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Výsledky:

Mezi nejčastější příčiny chronického renálního selhání vyžadující hemodialyzační léčbu patří, 

kromě biopticky nespecifikovatelné diagnózy (obvykle histologický obraz end-stage kidney) , 

diabetická nefropatie, tubulární intersticiální nefropatie a hypertenzní nefroskleróza. (Tab. 4)

Diagnóza- příčina CHRS N

CHRS- neurčená dg. 327

Diabetická nefropatie 115

TIN 96

Nefroskleróza, hypertenze 60

Polycystické ledviny 32

Chronická GN neurč. 30

Uropatie (obstr.+ neobstr.), urolitiáza 23

Glomerulonefritida 20

IgA nefropatie 19

Chronická GN 15

Neoplázie 12

Rejekce Tx ledviny 9

Chronický nefritický sy 7

Vaskulitidy 6

Analgetická nefropatie 3

Jiné VVV moč. cest 3

Amyloidóza 2

Tab. 4: Nejčastější příčiny CHRS u české hemodialyzované populace.

Ve sledovaných vstupních klinických a laboratorních parametrech jsme neshledali signifikantní 

rozdíly mezi muži a ženami. (Tab. 5)
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Muži Ženy

N 568 449

Věk (roky) 63.76±13.5 67.19±12.24

Hypertenze (%) 79.92 75.82

Diabetes (%) 15.56 10.04

BMI (kg/m2) 25.71±4.28 26.81±5.43

Cholesterol (mmol/l) 4.45±1.11 5.01±1.09

Triglyceridy (mmol/l) 2.28±1.52 2.23±1.11

Albumin (g/l) 38.54±4.56 39.11±4.14

Erytrocyty (1012/l) 3.71±0.53 3.57±0.47

Hemoglobin (g/l) 118.68±16.9 115.44±15.8

Transferin (mmol/l) 1.89±0.50 1.84±0.43

Fe (μmol/l) 13.44±5.47 12.38±5.27

CRP (mg/l) 14.53±25.65 11.22±21.11

Tab.5: Vstupní laboratorní parametry u sledovaných pacientů.

Analýza genu pro ghrelin

Do současné doby jsme kompletně dokončili analýzu dvou polymorfismů genu pro ghrelin. 

Stejně jako v kontrolním populačním vzorku „MONICA“ jsme u pacientů „MIA“ 

zaznamenali více než 90%ní zastoupení genotypu Gln/Gln, resp. Leu/Leu. V zastoupení 

minoritních genotypů jsme pozorovali signifikantní rozdíl mezi pohlavími pouze u varianty 

Arg/Gln s vyšší expresí u mužů. (grafy12, 13)
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1. zastoupení genotypů polymorfismů Arg51Gln a Leu72Met

                  

Grafy 12, 13: Nejčastější genotypy u obou variant, tj. Gln/Gln a Leu/Leu, vyskytující se s frekvencí >90%

(stejně jako ve zdravé populaci) nejsou uvedeny.

2. vývoj sledovaných nutričních´parametrů u analyzovaných variant genu pro ghrelin

Následující grafy ukazují vztah jednotlivých variant genu pro ghrelin k vývoji nutričních 

parametrů, tj. k vývoji BMI, albuminémie, cholesterolémie a triglyceridémie. 

a) Varianta Arg>Gln

    

     
Graf 14: Vývoj BMI ve vztahu k variantě Arg>Gln 

genu pro ghrelin během 15ti měsíců sledování. 

Vzhledem k tomu, že během této doby se trend vývoje 

BMI nezměnil, lze předpokládat, že jednotlivé 

varianty genu pro ghrelin BMI významně neovlivňují.
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Graf 15: Vývoj albuminémie ve vztahu k variantě 

Arg>Gln genu pro ghrelin během 15ti měsíců 

sledování. Během této doby nelze vysledovat 

kauzální vztah mezi určitým genotypem a hladinou 

albuminu. Nicméně alela kódující methionin se jeví 

být alelou „ochrannou“, neboť je trvale spojena se 

signifikantně vyšší albuminémií.

Dosavadní výsledky tedy nesvědčí pro vliv varianty Arg>Gln na vývoj BMI, nicméně 

nositelé alely kódující arginin si udržují signifikantně vyšší hladiny albuminémie již při 

15timěsíčním sledování (p=0.046). (grafy 14, 15)

Graf 16, 17: Vývoj sledovaných lipidových parametrů ve vztahu k variantě Arg>Gln genu pro ghrelin během 

15ti měsíců sledování. Není patrný kauzální vztah mezi trendem triglyceridémie či cholesterolémie k určitému 

genotypu. Nicméně alela kódující arginin je trvale sdružena se signifikantně nižší hladinou triglyceridů i 

cholesterolu.
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Podobně je tomu tak i u sledovaných lipidových parametrů. Alela kódující arginin se jeví 

působit projektivně a zachovávat signifikantně nižší hladiny cholesterolémie a triglyceridémie 

(p=0.004, resp. p=0.028). (grafy 16, 17)

b) Varianta Leu>Met

Graf 18, 19, 20, 21: Vývoj sledovaných parametrů ve vztahu k variantě Leu>Met genu pro ghrelin během 15ti 

měsíců sledování. Trendy u všech parametrů zůstávají konstantní, bez zjevného vztahu k určitému genotypu. 

Pouze alela kódující methionin je spojena se signifikantně nižší trigliceridémií než alela kódující leucin, mohla 

by tedy být alelou „ochrannou“. 
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U varianty Leu>Met jsme nenašli žádný vztah k vývoji BMI, albuminémie či cholesterolémie. 

Ve vztahu k triglyceridémii jsme u nositelů alely kódující methionin našli trvale signifikantně 

nižší hladiny než u nositelů alely kódující leucin (p=0.039). (grafy 18-21)

Analýza dalších genů

V tabulce uvádím zastoupení dalších genů u obou pohlaví, které jsme analyzovali. Doposud 

jsme neprovedly analýzu možného vztahu polymorfismů jednotlivých genů a příslušných 

laboratorních a klinických parametrů. 

muži ženy

1/1 1/2 2/2 1/1 1/2 2/2

GHR 90 (N) 491 61 1 379 50 6

(%) 88,79 11,03 0,18 87,13 11,49 1,38

IL6 176 (N) 168 271 109 138 216 74

(%) 30,66 49,45 19,89 32,24 50,47 17,29

IL6 634 (N) 3 60 489 3 49 379

(%) 0,54 10,87 88,59 0,69 11,37 87,94

HFE 063 (N) 26 142 385 10 95 328

(%) 4,7 25,68 69,62 2,31 21,94 75,75

HFE 282 (N) 455 37 0 347 32 1

(%) 92,48 7,52 0 91,32 8,42 0,26

Tab. 6: Přehled zastoupení jednotlivých genotypů u dosud analyzovaných genů.

Distribuce genotypů jednotlivých genů mezi pohlavímu je téměř shodná. Signifikantní rozdíl 

jsme pozorovali pouze u minoritních genotypů polymorfismu Gln90Leu genu pro ghrelin 

(GHR 90) a polymorfismu H63D genu pro hemochromatózu (HFE 063), které se vyskytovaly 

ve dvojnásobně vyšší frekvenci u žen, resp. u mužů.
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4. DISKUZE

V předkládané experimentální práci, ve které se zabýváme studiem progrese a komplikací

chronického renálního selhání, jsme se snažili zodpovědět následující dvě otázky.

1. Klíčová role imunitního systému v patogenezi změn provázejících chronické 

progresivní nefropatie a chronické renální selhání byla již prokázána. Přispělo by 

terapeutické podání imunosupresivně působících preparátů k potlačení složek 

imunitního systému, a tím k zastavení či významnému zpomalení progrese nefropatií 

do nezvratného selhání funkce ledvin? 

2. Je možné na základě konkrétní genové analýzy rozpoznat mezi pacienty s renálním 

onemocněním ty, u nichž s vysokou pravděpodobností skončí základní renální 

onemocnění terminálním selháním funkce ledvin, a v případě již existujícího renálního 

selhání vytipovat ty, u nichž lze předpokládat vývoj závažných komorbidit 

provázejících chronické renální selhání?

Znalost „rizikových“ genotypů spolu s kombinovanou imunosupresivní a antihypertenzní 

léčbou či účinnou profylaxí mohla významně přispět k uchování ledvinných funkcí. 

Ke studiu první otázky jsme použili námi modifikovaný „in vivo“ model akcelerovaného 

renálního poškození, kde jsou důsledky ischémie jedné ledviny potencovány hypertenzí 

indukovanou vysokými hladinami reninu. 

V předchozích experimentech jsme na stejném animálním modelu neprokázali pozitivní efekt 

dlouhodobé léčby sirolimem u hypertenzního potkana. Naše pozorování je v souladu 

s pozorováními, že dlouhodobá terapie sirolimem je spojena s proteinurií, která negativně 

ovlivňuje renální funkce. Nicméně sirolimus snížil proteinurii a zmírnil strukturální změny 

navozené ischemicko-reperfúzním inzultem u normotenzních zvířat jak u modelu „jedné 

ledviny“ (single-kidney), tak u modelu transplantačního. 
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Rozvoj strukturálních změn, především intersticiální fibrózy a vaskulárních změn, se zdá být 

zprostředkován zánětlivými buňkami, jimi secernovanými cytokiny a profibrogenními 

růstovými faktory. V našem dalším experimentu, v němž jsme obdobně sledovali účinek 

takrolimu na změny navozené ischemicko-reperfúzním inzultem, jsme prokázali, že míra 

exprese proangiogenních/profibrogenních růstových faktorů (bFGF, VEGF, TGF) koreluje s 

tíží postischemických změn jako glomeruloskleróza a intersticiální fibróza. [105]

Na základě těchto výsledků jsme vytvořili hypotézu, že by antiproliferativně působící 

imunosupresivum, jako mykofenolát mofetil či leflunomid, mohlo významně snížit 

postischemickou zánětlivou buněčnou infiltraci a následně i míru fibrotických změn v 

poškozené ledvině.

V předkládaných experimentech jsme samostatně hodnotili účinek dvou imunosupresiv 

působících na bázi specifické reverzibilní inhibice leukocytárních enzymů nezbytných pro de 

novo syntézu purinů, resp. pyrimidinů, které jsou klíčové pro pro proliferaci a diferenciaci 

lymfocytů a monocytů/makrofágů, tj. inhibitoru inosinmonofosfátdehydrogenázy- mykofenolát 

mofetilu (MMF) a inhibitoru dihydroorotátdehydrogenázy- dervátu leflunomidu (FK 778).

Jelikož jsme v předchozích studiích pozorovali významný nárůst mortality u transgenních 

potkanů mezi 12. a 16. týdnem po ischemicko-reperúzním inzultu, rozhodli jsme se 

experimenty ukončit po dvanácti týdnech sledování u mykofenolát mofetilu a po šestnácti 

týdnech u FK778.

Pozorovali jsme, že mykofenolát mofetil významně snížil mononukleární infiltraci a 

glomerulosklerózu, se kterou korelovala i tendence k poklesu renálního hypertrofického indexu 

odrážejícího stupeň strukturálního poškození. Recentní studie potvrzují, že přidání ACE-

inhibitorů či blokátorů angiotenzinových receptorů k mykofenolát mofetilu akcentuje jeho 
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imunosupresivní účinek v prevenci glomerulárního a intersticiálního poškození. [139] Další 

práce ukázaly, že mykofenolát mofetil účinně inhibuje proliferaci myofibroblastů, kritickou 

pro syntézu komponent extracelulární matrix v animálních modelech renální fibrózy. Samotná 

léčba mykofenolát mofetilem či kombinovaná se sirolimem vedla k redukci exprese různých 

genů asociovaných s fibrózou. [38] Antifibrogenní efekt mykofenolát mofetilu je spojen nejen 

s přímým inhibičním účinkem na buňky zodpovědné za fibrotickou přestavbu, ale i na klíčový 

profibrogenní cytokin- TGFβ1. [88]

Jak jsem již uvedla, mononukleární buněčná infiltrace korelovala s morfologickými nálezy. 

V obou skupinách léčených mykofenolát mofetilem jsme pozorovali signifikantní snížení 

CD4- , CD8- lymfocytů a makrofágů. Nicméně dávka 20mg/kg byla jednoznačně účinnější v 

redukci zánětlivého infiltrátu než dávka 10mg/kg.

Muller et al. na „remnant kidney“ modelu prokázali, že i krátkodobé preventivní podání (před 

ischemicko-reperfúzním inzultem) mykofenolát mofetilu signifikantně snížilo perivaskulární a 

periglomerulární mononukleární infiltraci a expresi adhezivních molekul (ICAM-1). [89]

Podobný efekt mykofenolát mofetilu na expresi adhezivních molekul (ICAM-1, LCAM-1, 

LFA-1) a leukocytární infiltraci pozoroval i Heemann. [49]

Mykofenolát mofetil aplikovaný v čase ischemicko-reperfúzního inzultu sice neovlivnil 

leukocytární infiltraci, ale signifikantně suprimoval proliferaci CD4- a CD8- lymfocytů a 

produkci cytokinů. [26]

V experimentu s FK778 jsme šestnáct týdnů po ischemicko-reperfúzním inzultu zaznamenali 

signifikantní rozdíly ve vývoji proteinurie. Operovaná zvířata léčená FK778 jednoznačně 

vykazovala nižší proteinurii než zvířata léčená pouze placebem. Zároveň však neoperovaná 

zvířata léčená FK778 ve srovnání s neléčenými shamovými zvířaty měla proteinurii vyšší. 

Tento výsledek koreluje i s úrovní renálních funkcí, tj. s clearancí urey a kreatininu, které jsme 
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vyhodnotili v 16. týdnu. Skupiny léčené FK778, které podstoupily ischemicko-reperfúzní 

inzult, vykazovaly signifikantně vyšší hodnoty clearance ve srovnání se skupinou neléčenou. 

Při porovnání shamových, tj. neoperovaných skupin, jsme u skupin léčených FK778

zaznamenali o polovinu sníženou clearance urey i kreatininu, srovnatelnou se skupinou 

placebovou, v porovnání s neléčenou shamovou skupinou. 

S proteinurií korelovaly i morfologické nálezy. Jak míra glomerulosklerózy, tak intersticiální 

fibrózy byla signifikantně snížena u operovaných skupin léčených FK778 ve srovnání se 

skupinou léčenou placebem. Naopak shamové skupiny léčené FK778 vykazovaly vyšší 

glomerulosklerotické a fibrotické tkáňové změny narozdíl od neléčené shamové skupiny. 

Popsaná pozorování podporují domněnku, že tyto změny, více vyjádřené u skupin léčených 

vyšší dávkou FK778 (10mg/kg) vznikly jako důsledek pravděpodobné nefrotoxicity tohoto 

imunosupresiva. (nepublikovaná data)

Předmětem zájmu recentních studií je efekt FK778 na průběh chronické transplantační 

nefropatie (CAN). Ačkoli my jsme překvapivě nepozorovali mezi skupinami signifikantní 

rozdíly v zánětlivé infiltraci (vyjma CD5+ buněk), současné práce se shodují ve schopnosti 

FK778 významně snížit jak míru fibrotických změn, tak míru buněčné infiltrace (CD4+, 

CD8+, ED-1 buňky) ve štěpu. [110] Možnou příčinou odlišného výsledku (ovlivnění 

zánětlivého infiltrátu) našeho experimentu je rozdíl v čase vyhodnocení a použité terapeutické 

dávce. Citované práce hodnotily účinek FK778 v dávkách 5-20mg/kg na míru 

postischemických změn již 10-12 týdnů po transplantaci. Je možné, že po 16ti týdnech po 

ischemicko-reperfúzním inzultu v závislosti na podané dávce dominují spíše nefrotoxické než 

léčebné účinky. To by odpovídalo i pozorováním, že FK778 v dávce 2,5mg/kg je neúčinný a 

v dávce 40mg/kg toxický. [100;119]
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Časná zvýšená exprese adhezivních molekul je raným markerem buněčné rejekce. FK778

významně snižuje expresi selektinů, adhezivních molekul (ICAM-1, VCAM-1), sérových 

imunoglobulinů (IgM, IgG) a cytokinů (TGF-β1, PDGF). [37;109;111]

V obou předkládaných experimentálních pracích jsme v důsledku ischemicko-reperfúzního 

inzultu pozorovali nadměrnou aktivaci imunitního systému. Léčba mykofenolát mofetilem i 

FK778 vedla k významné redukci glomerulosklerózy a intersticiální fibrózy po ischemicko-

reperfúzním inzultu, MMF navíc signifikantně snížil i infiltraci CD4-, CD8- lymfocyty a 

makrofágy, FK778 pouze CD5+ leukocyty. Terapie mykofenolát mofetilem i FK778 byla 

spojena s lepšími renálními funkcemi, které jsme vyhodnotili v závěru experimentu. Úroveň 

renálních funkcí, proteinurie, clearance kreatininu a urey, u zvířat léčených byla prakticky 

srovnatelná se shamovými zvířaty. Terapeutický účinek však jednoznačně závisel na dávce. 

Redukci zánětlivého infiltrátu a glomerulosklerózy jsme zaznamenali u obou použitých 

dávkách mykofenolát mofetilu. Nicméně pouze vyšší dávka (20 mg/kg) byla spojena s lepšími 

funkčními parametry, zejména s proteinurií v závěru experimentu.

V případě FK778 jsme zaznamenali podobné výsledky ve smyslu lepší terapeutické účinnosti 

vyšší dávky FK778. Ačkoli zvířata léčená dávkou 10mg/kg vykazovala signifikatní redukci 

morfologických změn obdobnou se zvířaty shamovými, funkční parametry měly jednoznačně 

horší než skupiny léčené dávkou 3 mg/kg. Jak vyšší proteinurie, tak clearance urey a kreatininu 

svědčí pro nefrotoxický potenciál FK778.

Snížení proteinurie, fibrotických změn a na dávce závislý pokles leukocytárního infiltrátu 

potvrzuje terapeutický účinek mykofenolát mofetilu i FK778.

Naše výsledky podporují hypotézu, že imunitní systém je klíčovým v rozvoji a progresi 

chronické progresivní nefropatie. Selektivní imunosupresivně působící látky s potenciálem 
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blokovat trvalou patologicky zvýšenou aktivitu imunitního systému by tak mohly hrát 

rozhodující úlohu v terapii chronických nefropatií.

Druhou otázku, tj. možnost podílu genové predispozice ke vzniku ledvinného onemocnění,

pravděpodobnosti jeho progrese do nezvratného renálního selhání a rozvoje komplikací 

hemodialyzační léčby,  jsme se pokusili zodpovědět pomocí genové analýzy výše uvedených 

genů. Vzhledem ke stále probíhajícím genotypizacím a sběru laboratorních a klinických dat 

pacientů zařazených do studie „MIA“ však není možné jednoznačně potvrdit kauzální 

souvislost mezi analyzovanými geny, vznikem a průběhem chronických nefropatií. 

V získaném souboru pacientů jako nejčastější verifikovaná příčina chronického renálního 

selhání dominuje diabetická nefropatie, tubulointersticiální nefropatie a nefroskleróza na 

podkladě hypertenze. Bohužel většina nemocných s chronickým renálním selháním je 

bioptována ve fází „end-stage kidney“, a tudíž nelze histologicky identifikovat základní renální 

onemocnění, které vedlo k nezvratnému selhání funkce ledvin. Ve vstupních sledovaných 

laboratorních a klinických parametrech jsme nepozorovali signifikantní rozdíly mezi 

pohlavími.

Podrobnou genovou analýzu jsme doposud provedli pouze u dvou níže uvedených variant genu 

pro ghrelin, včetně korelace k laboratorním a klinickým parametrům. U obou genů kódující 

interleukin 6 a HFE jsme analyzovali dva známé polymorfismy a jejich frekvenční zastoupení 

u mužů a žen. U genu pro ghrelin jsme doplnili genotypizaci o nověji identifikovaný 

polymorfismus Gln90Leu. Z přehledné tabulky (Tab. 6) je zjevné, že statisticky významné jsou 

rozdíly v zastoupení vzácných genotypů u varianty Gln90Leu a H63D. V prvním případě je 

výskyt vzácného genotypu- Leu/Leu- 7,5krát vyšší u žen než u mužů, naopak genotyp D63D se

u mužů vyskytuje dvakrát častěji.
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První výsledky analýzy dvou variant genu pro ghrelin (Arg51Gln, Leu72Met) svědčí o tom, že 

ghrelin by mohl hrát zásadní roli v udržení energetické rovnováhy a v prevalenci 

kardiovaskulárních komplikací u hemodialyzovaných pacientů. Analýza dvou variant genu pro 

ghrelin prokázala, že vzácněji se vyskytující alely obou variant, tj. arginin, resp. methionin, 

jsou spojeny se signifikantně nižší triglyceridémií, alela pro arginin navíc i se signifikantně 

nižší cholesterolémií a vyšší albuminémií. Vztah k BMI (body mass index) jsme nepozorovali 

ani u jedné z variant. Výsledky současných prací se s našimi shodují jen částečně, neboť 

většina nachází jednoznačný korelát pouze mezi polymorfismem Leu72Met, hyperlipidémií, 

obezitou a výskytem kardiovaskulárních chorob, včetně hypertenze. Jeví se, že homozygoté 

pro methionin mají signifikantně nižší lipidémii i prevalenci kardiovaskulárních onemocnění. 

Naproti tomu alela kódující leucin je asociována s hyperlipidémií, vyšším BMI, obezitou a 

výskytem kardiovaskulárních onemocnění. [51;144] Naopak u varianty Arg51Gln se výsledky 

doposud publikovaných studií rozcházejí. V zásadě však nesvědčí, že by existoval jednoznačný 

vztah tohoto polymorfismu k uvedeným parametrům.[134]

Možnou příčinou rozdílů mezi našimi daty, resp. asociacemi mezi variantami genu pro ghrelin 

a sledovanými parametry, a dosud publikovanými pracemi by mohla být určitá specifita 

samotné populace pacientů s chronickým renálním selháním. Jak jsem již uvedla, jednotlivé 

studie se rozcházejí nejen v asociacích jednotlivých polymorfismů, kardiovaskulárních rizik a 

rozvoje metabolického syndromu, ale i ve frekvencích jejich výskytu u konkrétních populací. 

Tuto genovou stratifikaci podporují nálezy signifikantně vyššího zastoupení mutací Leu72Met 

a Gln90Leu u evropské populace (Německo, Švédsko) ve srovnání s populací americkou. 

Samotné rozdíly jsou i mezi rasami. [124] Tyto nesrovnalosti mohou být zapříčiněné právě 

genetickou heterogenitou či faktory zevního prostředí, které následně ovlivňují fenotypový 

projev určité genové varianty.
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Ze získaných prvotních výsledků můžeme vyvodit, že alely kódující arginin, resp. methionin, 

by mohly zastávat protektivní úlohu v udržení dobrého nutričního stavu a svým účinkem na 

lipidémii snižovat i riziko rozvoje metabolického syndromu či kardiovaskulárních onemocnění 

u hemodialyzovaných pacientů. V porovnání se zdravou populací jsme nezaznamenali 

signifikantní rozdíly ve frekvencích výskytu jednotlivých genotypů u obou variant. 

Můžeme předpokládat, že u pacientů s chronickým renálním selháním může kombinace více 

„protektivně působících“ alel rozhodnout o dlouhodobě příznivém průběhu či v opačném 

případě k rychlé progresi onemocnění. Včasná detekce rizikových genotypů by tak mohla 

pomoci modifikovat léčbu či zahájit včasnou profylaxi hemodialyzovaných pacientů, a tak 

zlepšit jejich prognózu.
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5. ZÁVĚR

1. Terapie mykofenolát mofetilem i FK778 je spojena s významnou redukcí proteinurie a 

zlepšením renálních funkcí (na dávce závislý účinek).

2. Mykofenolát mofetil i FK778 významně snižují míru glomerulosklerózy a 

intersticiální fibrózy.

3. Mykofenolát mofetil významně redukuje leukocytární infiltraci v ledvině po 

ischemicko-reperfúzním inzultu. FK778 nemá prokazatelný efekt na zánětlivou 

infiltraci vyjma CD5+ pozitivních buněk.

4. Mykofenolát mofetil má jednoznačně protektivní vliv na progresi akcelerované 

nefropatie. Vzhledem k nefrotoxickému potenciálu (na dávce závislém) FK778 je 

léčba chronické nefropatie tímto preparátem limitovaná.

5. Výsledky potvrzují pozorování, že lymfocyty a makrofágy hrají klíčovou roli v 

progresi chronických nefropatií. Selektivní imunosupresivně působící látky 

s potenciálem blokovat trvalou patologicky zvýšenou aktivitu imunitního systému by 

tak mohly hrát rozhodující úlohu v terapii chronických nefropatií.

6. Alela kódující arginin ve variantě Arg>Gln je spojena s vývojem signifikantně nižší 

triglyceridémie, cholesterolémie a vyšší albuminémie.

7. Alela kódující methionin ve variantě Leu>Met je spojena s vývojem signifikantně 

nižší triglyceridémie.

8. Nepozorovali jsme signifikantní vztah mezi alelami k vývoji BMI.

9. Jednoznačně jsme prokázali protektivní roli vzácnějších alel (Arg, resp. Met) u obou 

analyzovaných variant genu pro ghrelin ve vztahu k nutričnímu stavu a přítomnosti

kardiovaskulárních onemocnění u hemodialyzovaných pacientů.

10.    Včasná detekce rizikových genotypů by mohla pomoci modifikovat léčbu 

hemodialyzovaných pacientů, a tak zlepšit jejich prognózu
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