
 STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

WPROWADZENIE 

 

 Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek często prowadzą do schyłkowej 

niewydolności nerek. Mimo tego, że etiopatogeneza pierwotnych KZN jest przedmiotem 

intensywnych badań nadal pozostaje nieznana. Kłębuszkowe zapalenie nerek stanowi 

heterogenną grupę chorób o mnogich objawach, gwałtowny przebieg może prowadzić 

do całkowitego zniszczenia miąższu nerek w ciągu kilku tygodni (gwałtownie 

postępujące KZN). 

 Kłębuszkowe zapalenie nerek to również zaburzenie o podłożu immunologicznym, 

które często prowadzi do ciężkiej niewydolności nerek. W patogenezę glomerulopatii 

zaangażowane są limfocyty B, limfocyty T i inne komórki odpornościowe, takie jak komórki 

dendrytyczne i makrofagi. Limfocyty T CD8+ i CD4+ znajdowano w materiałach 

biopsyjnych pobranych z nerek od pacjentów z GN. W przebiegu proliferacyjnego 

kłębuszkowego zapalenia nerek występuje zwiększona liczba komórek w kłębuszkach 

nerkowych, w nieproliferacyjnym kłębuszkowym zapaleniu nerek liczba komórek nie zmienia 

się. Istniejący stan zapalny w przypadku proliferacyjnego jak i nieproliferacyjnego 

kłębuszkowego zapalenia nerek powoduje zwiększoną przepuszczalność przez komórki 

otaczające kłębuszki, co prowadzi do zwiększonego wydalania białka z moczem 

(białkomocz). Przebieg nieproliferacyjnego kłębuszkowego zapalenia nerek jest typowo 

związany z zespołem nerczycowym (poza białkomoczem występuje hipoalbuminemia i 

hiperlipidemia) i charakteryzuje się przeważnie dobrym rokowaniem. Z kolei proliferacyjne 

zapalenie nerek prowadzi do zespołu nerczycowego (obecna jest krew w moczu, dochodzi do 

zmniejszonej produkcji moczu), ta postać szybko może przekształcić się w schyłkową 

niewydolność nerek. Różnicowanie typów kłębuszkowego zapalenia nerek PGN i NPGN 

wymaga wykonania biopsji nerki. W niniejszej pracy omówiono cztery typy pierwotnych 

glomerulopatii: mezangialno - włośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek, błoniaste 

kłębuszkowe zapalenie nerek, submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek, choroba 

zmian minimalnych, nefropatia IgA. 

 W rozwój glomerulopatii pierwotnych zaangażowane są składowe układu 

immunologicznego. Zwykle po eliminacji czynnika wyzwalającego efektorowa odpowiedź 

immunologiczna ulega zahamowaniu. Chroni to limfocyty przed nabywaniem cech 

nowotworowych lub autoreaktywnych i pozwala uniknąć uszkodzeń tkanek oraz zapobiega 



rozwojowi przewlekłego stanu zapalnego. Regulacja odpowiedzi uwarunkowana jest 

mechanizmami tolerancji immunologicznej. Hamowanie odpowiedzi immunologicznej zależy 

od sygnałów pochodzących z receptorów o właściwościach hamujących i prowadzi do 

hamowania aktywacji, proliferacji i funkcji komórek zaangażowanych między innymi w 

zwalczanie przewlekłych zakażeń wirusowych. Chroni przed rozwojem nadmiernej 

odpowiedzi układu immunologicznego. W rozprawie omówiono cząsteczki o właściwościach 

immunosupresyjnych takich jak: cząsteczka PD-1 (i ligandy PD-L1, PD-L2),  CTLA-4, 

cząsteczka CD200 i jej receptor CD200R. 

 

CEL PRACY 

 Głównym celem niniejszej rozprawy było pogłębienie wiedzy na temat udziału 

cząsteczek o właściwościach immunosupresyjnych w patologii wybranych glomerulopatii 

pierwotnych i próba zdefiniowania nowych biomarkerów, które pozwoliłyby na nieinwazyjne 

określenie rodzaju kłębuszkowego zapalenia nerek występującego u pacjenta z 

nieprawidłowymi wynikami oceny funkcji nerek. 

            Szczegółowe cele: 

1. Charakterystyka podstawowych parametrów laboratoryjnych w grupie badanej i kontrolnej. 

2. Charakterystyka podstawowych subpopulacji limfocytów krwi obwodowej w grupie 

badanej i kontrolnej. 

3. Charakterystyka podstawowych subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u chorych na 

wybrane typy kłębuszkowego zapalenia nerek. 

4. Ocena odsetka limfocytów T i B krwi obwodowej, wykazujących powierzchniową 

ekspresję cząsteczek PD-1, PD-L1, CD200, CD200R oraz CTLA4 w grupie badanej i 

kontrolnej. 

5. Ocena stężenia interleukiny 2, interleukiny 4, interleukiny 6, interleukiny 10 i interferonu 

gamma w osoczu krwi obwodowej w grupie badanej i kontrolnej. 

6. Ocena stężenia interleukiny 2, interleukiny 4, interleukiny 6, interleukiny 10 i interferonu 

gamma w osoczu krwi obwodowej w wybranych typach kłębuszkowego zapalenia nerek. 

7. Analiza związku między limfocytami T i B krwi obwodowej, charakteryzującymi się 

powierzchniową ekspresją cząsteczek  PD-1, PD-L1, CD200, CD200R oraz CTLA4 z 

parametrami laboratoryjnymi o uznanym znaczeniu klinicznym. 

 

  



MATERIAŁ I METODY 

 Grupę badaną stanowiło 50 nieleczonych chorych ze świeżo rozpoznanym KZN z 

podziałem na 25 osób chorujących na proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek i 25 osób 

chorujących na nieproliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek. W obrębie grupy badanej 

znajdowało się 11 pacjentów z mezangialno-włośniczkowym kłębuszkowym zapaleniem 

nerek (MPGN), 12 pacjentów z błoniastym kłębuszkowym zapaleniem nerek (MGN), 13 

pacjentów z submikroskopowym kłębuszkowym zapaleniem nerek (MCD) oraz 14 pacjentów 

z nefropatią IgA (IgAN). Materiał do badań stanowiła krew obwodowa pobierana z żyły 

odłokciowej. 3 ml krwi niezwłocznie po pobraniu wykorzystano do oznaczenia 

podstawowych parametrów laboratoryjnych (morfologia krwi) oraz 3 ml do oceny 

immunofenotypu limfocytów (podstawowe subpopulacje limfocytów krwi obwodowej, 

odsetek limfocytów T i B z powierzchniową ekspresją cząsteczek PD-1, PD-L1, CD200, 

CD200R, CTLA4). 5 ml krwi po zastosowaniu odpowiedniej preparatyki przechowywaniu w 

temperaturze -80°C w celu późniejszej oceny stężenia cytokin.  Ocena immunofenotypu 

komórek krwi obwodowej została wykonana przy pomocy cytometru przepływowego 

FACSCalibur. W osoczu krwi obwodowej oznaczono następujące cytokiny: IFN-γ, IL-2, IL-

4, IL-6, IL-10. Oznaczenia wykonano metodą ELISA. 5ml krwi bez antykoagulantu po 

uzyskaniu surowicy wykorzystano do oznaczenia parametrów biochemicznych oraz 

parametrów immunologicznych. 

 

WYNIKI 

  U chorych z kłębuszkowym zapaleniem nerek w porównaniu z grupą kontrolną 

wykazano istotnie niższą liczbę limfocytów, erytrocytów, płytek krwi oraz stężenia 

hemoglobiny. Wykazano znacznie wyższe stężenie mocznika oraz BUN, natomiast niższe 

wartości eGFR oraz niższe stężenie białka całkowitego i albuminy. U pacjentów z 

proliferacyjnym KZN wykazano istotnie niższe wartości eGFR. W parametrach 

immunologicznych stwierdzono niższe stężenie IgG u chorych z KZN w porównaniu z grupą 

kontrolną. U pacjentów z proliferacyjnym typem KZN wykazano niższe stężenie IgM oraz 

składnika C3 dopełniacza.  

  Analiza odsetka i wartości bezwzględnej podstawowych subpopulacji limfocytów 

wykazała niższą liczbę limfocytów T CD3+, limfocytów T pomocniczych T CD3+CD4+ w 

grupie badanej oraz komórek NK i limfocytów T cytotoksycznych T CD3+CD8+ u chorych z 



KZN niż w grupie kontrolnej. Niższą liczbę limfocytów T CD3+, limfocytów B CD19+, 

limfocytów T CD3+CD4+ oraz CD3+CD8+ stwierdzono u chorych z MPGN w porównaniu 

do IgAN. Chorzy z MPGN charakteryzowali się niższą liczbą limfocytów T CD3+, komórek 

NK, limfocytów T CD3+CD4+ oraz CD3+CD8+ w porównaniu do grupy kontrolnej. Niższą 

liczbę komórek NK wykazano u chorych z MGN i MCD w stosunku do grupy kontrolnej. U 

chorych z MGN stwierdzono również niższą liczbę limfocytów T CD3+CD8+ niż w grupie 

kontrolnej. 

  Chorzy z KZN charakteryzowali się znacznie wyższym odsetkiem limfocytów z 

ekspresją cząsteczek PD-1 i PD-L1 u w porównaniu z grupą kontrolną. Wyższe odsetki 

limfocytów z ekspresją cząsteczki PD-1 odnotowano u chorych na proliferacyjne KZN niż u 

chorych z nieproliferacyjnym KZN. Analiza wykazała znacznie wyższe odsetki limfocytów T 

i B z ekspresją cząsteczek PD-1 i PD-L1 u chorych z MPGN, IgAN oraz MGN niż w grupie 

kontrolnej. Wyższe odsetki limfocytów T PD-1 i PD-L1- pozytywnych oraz limfocytów B 

CD19+ z ekspresją PD-L1 odnotowano u chorych z MCD w porównaniu z grupą kontrolną. 

Wykazano wyższy odsetek limfocytów CD4+PD-1+ oraz CD19+PD-1+ u chorych z MPGN 

niż chorych z MCD. 

  W grupie osób chorych na kłębuszkowe zapalenie nerek stwierdzono znacznie wyższy 

odsetek limfocytów z ekspresją cząsteczki CTLA-4 niż w grupie kontrolnej. Wyższy odsetek 

limfocytów T CD4+ z ekspresją cząsteczki CTLA-4 występował u chorych na proliferacyjne 

KZN. Wyższe odsetki limfocytów T z ekspresją cząsteczki CTLA-4 u chorych z MPGN, 

IgAN oraz MGN niż w grupie kontrolnej. Wyższy odsetek limfocytów T CD4+CTLA-4+ 

odnotowano u chorych z MPGN, IgAN oraz MGN niż MCD. Wykazano również wyższy 

odsetek limfocytów T CD4+CTLA-4+ u chorych z MPGN niż MGN. 

 Stwierdzono znacznie wyższy odsetek limfocytów T z ekspresją markera CD200 u 

chorych z KZN niż w grupie kontrolnej. Wyższy odsetek limfocytów T z ekspresją cząsteczki 

CD200 wykazano u chorych na proliferacyjne KZN. Wyższe odsetki limfocytów T CD4+ z 

ekspresją cząsteczek CD200 oraz niższe z ekspresją CD200R odnotowano u chorych z 

MPGN, IgAN oraz MCD niż w porówaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono niższy odsetek 

limfocytów CD4+CD200R+ u chorych z MGN niż w grupie kontrolnej oraz znacznie wyższe 

odsetki limfocytów T CD8+CD200+ u chorych z MPGN i IgAN niż w grupie kontrolnej. 

Wyższy odsetek limfocytów B z ekspresją cząsteczki CD200 oraz niższy z ekspresją CD200R 

występował u chorych z MCD w porównaniu z grupą kontrolną. Odnotowano znacznie niższe 

odsetki limfocytów CD19+CD200R u chorych z IgAN i MGN niż w grupie kontrolnej. 

Wykazano wyższy odsetek limfocytów T CD4+CD200+ u chorych z MPGN niż MGN i 



MCD. Wyższy odsetek limfocytów T CD4+CD200+ występował u chorych z IgAN niż 

MGN. Wykazano wyższy odsetek limfocytów B CD19+CD200+ u chorych z MCD niż MGN 

  Badając stężenia wybranych cytokin w osoczu stwierdzono znacznie wyższe stężenie 

IL-2, IL-10, IFN-γ w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. Znacznie wyższe stężenia IL-2 i 

IFN-γ odnotowano u chorych z MPGN, IgAN, MGN oraz MCD w stosunku do grupy 

kontrolnej. Stwierdzono znacznie niższe stężenie IL-4 u chorych z IgAN i MGN niż w grupie 

kontrolnej. 

  Analizując związek między limfocytami T i B z ekspresją cząsteczek PD-1, PD-L1 a 

parametrami laboratoryjnymi o uznanym znaczeniu klinicznym u chorych z KZN wykazano 

ujemną korelację odsetka limfocytów o fenotypie CD4+PD-1, CD8+PD-1, CD19+PD-1 z 

eGFR i stężeniem IgM. Stwierdzono również ujemną korelację odsetka limfocytów o 

fenotypie CD4+PD-L1, CD8+PD-L1, CD19+PD-L1 z eGFR oraz stężeniem IgM. Wykazano 

dodatnią korelację ze stężeniem białka w dobowej zbiórce moczu u chorych z KZN z 

odsetkiem limfocytów T CD4+PD-L1, CD8+PD-L1 i B CD19+/PD-L1+. 


