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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

WSTĘP 

Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN) stanowią jedną z najczęstszych 

przyczyn schyłkowej niewydolności nerek na całym świecie. Dotychczasowe dane literaturowe 

wskazują, że istnieją czynniki środowiskowe, genetyczne i związane ze stylem życia, które 

mogą wpływać na etiopatogenezę KZN niezależnie od pochodzenia etnicznego. Pomimo wielu 

badań, mechanizm patogenezy KZN jest niejednoznaczny, a najnowsze doniesienia naukowe 

sugerują zaangażowanie infekcji wirusowych, w szczególności zakażenia wirusem Epsteina-

Barr (EBV), w rozwój tej grupy chorób. Badacze wskazują, że zaangażowanie EBV w rozwój 

nefropatii może przebiegać poprzez deregulację odporności nieswoistej pacjentów.  

Do receptorów Toll-podobnych (TLR), stanowiących pomost pomiędzy odpowiedzią 

odpornościową nieswoistą i swoistą, należą m.in. wewnątrzkomórkowe TLR3 i TLR9 oraz 

cząsteczki znajdujące się na powierzchni komórek, takie jak TLR2 czy TLR4, które są w stanie 

wychwytywać kwasy nukleinowe wirusów i uczestniczą w obronie organizmu przed 

zakażeniem. Podczas pierwotnej infekcji EBV, wirus ten jest w stanie wpływać na zmniejszenie 

ekspresji receptorów, takich jak TLR7, TLR8 i TLR9 w zainfekowanych limfocytach B. Same 

limfocyty B, mimo iż należą do elementów odporności swoistej, na swojej powierzchni 

wykazują ekspresję receptorów TLR, takich jak: TLR1, TLR2, TLR5 i TLR6, które mogą 

wpływać - poprzez wrodzoną odpowiedź immunologiczną - na komórki B. Drugim typem 

komórek, które zakaża wirus EBV, są komórki nabłonkowe jamy ustnej i gardła, które 

wykazują ekspresję TLR1, TLR3, TLR4 i TLR6 oraz TLR2, TLR5, TLR7 i TLR9.  

EBV jest wirusem mogącym wpływać na regulację receptorów TLR, w zależności od 

fazy cyklu życiowego. W przypadku fazy litycznej, podczas największej amplifikacji i 

replikacji genomu, EBV prawdopodobnie tłumi odpowiedź przeciwwirusową gospodarza. 

Dotychczasowe badania sugerują, że stan unikania odpowiedzi wrodzonej przez EBV pełni 

również istotną rolę podczas fazy latencji. Przykładowy mechanizm unikania odpowiedzi 

immunologicznej obserwuje się w przypadku hamowania ekspresji TLR9. Doniesienia 

naukowe wskazują, że zwiększona ekspresja białka latencji LMP1 w komórkach limfocytów B 

blokuje aktywność promotora TLR9, mRNA i ekspresję białek w komórce, przez co funkcja 

tego receptora jest osłabiona. Dlatego też sugeruje się, że deregulacja poziomu TLR, wywołana 

przez EBV, może być istotna w przypadku rozwoju KZN.  



str. 2 

 

CEL PRACY 

Celem pracy było określenie związku pomiędzy odsetkami  limfocytów T i B dodatnimi pod 

względem występowania receptorów TLR2, TLR4, TLR9 i TLR3 a wybranymi wykładnikami 

reaktywacji zakażenia wirusem EBV w kontekście zaangażowania EBV w immunopatogenezę 

pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek. Szczegółowe cele obejmowały: 

1. Ocenę wybranych parametrów biochemicznych i immunofenotypu limfocytów krwi 

obwodowej pacjentów ze zdiagnozowanym KZN i grupy kontrolnej w kontekście 

utrzymania homeostazy immunologicznej i określenia stopnia funkcjonowania nerek (z 

uwzględnieniem podobieństw i różnic, wynikających z poszczególnych grup i 

podjednostek chorobowych); 

2. Ocenę odsetka limfocytów T i B dodatnich pod względem występowania receptorów 

TLR2, TLR4, TLR9 i TLR3 oraz poszukowanie związku z parametrami 

morfologicznymi i biochemicznymi krwi obwodowej u pacjentów ze zdiagnozowanym 

KZN i u osób z grupy kontrolnej (z uwzględnieniem podobieństw i różnic, 

wynikających z poszczególnych grup i podjednostek chorobowych); 

3. Ocenę stężenia rozpuszczalnych form receptorów TLR2, TLR4, TLR9 i TLR3 w osoczu 

pacjentów ze zdiagnozowanym KZN i u osób z grupy kontrolnej (z uwzględnieniem 

podobieństw i różnic, wynikających z poszczególnych grup i podjednostek 

chorobowych); 

4. Ocenę stężenia przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom wirusa EBV, w 

surowicy pacjentów ze zdiagnozowanym KZN i u osób z grupy kontrolnej (z 

uwzględnieniem podobieństw i różnic wynikających z poszczególnych grup i 

podjednostek chorobowych); 

5. Ocenę ilościową liczby kopii wirusa EBV w materiale genetycznym pacjentów ze 

zdiagnozowanym KZN i u osób z grupy kontrolnej (z uwzględnieniem podobieństw i 

różnic wynikających z poszczególnych grup i podjednostek chorobowych); 

6. Ocenę związku pomiędzy odsetkiem limfocytów T i B dodatnich pod względem 

występowania receptorów TLR2, TLR4, TLR9 i TLR3 a stężeniem rozpuszczalnych 

form TLR w osoczu pacjentów ze zdiagnozowanym KZN i u osób z grupy kontrolnej 

(z uwzględnieniem podobieństw i różnic wynikających z poszczególnych grup i 

podjednostek chorobowych); 

7. Ocenę związku pomiędzy odsetkiem limfocytów T i B dodatnich pod względem 

występowania receptorów TLR2, TLR4, TLR9 i TLR3 a profilami serologicznymi 
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występowania przeciwciał, skierowanych przeciwko wirusowi EBV w osoczu 

pacjentów ze zdiagnozowanym KZN i u osób z grupy kontrolnej (z uwzględnieniem 

podobieństw i różnic wynikających z poszczególnych grup i podjednostek 

chorobowych). 

MATERIAŁ I METODY 

Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów ze świeżo ustalonym rozpoznaniem 

pierwotnego KZN (55 mężczyzn i 45 kobiet), wcześniej nie poddanych leczeniu. Grupę 

kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (15 mężczyzn i 10 kobiet), dobranych pod 

względem wieku do grupy badanej. Rozpoznanie KZN postawiono na podstawie obrazu 

histologicznego biopsji nerki. U wszystkich pacjentów wykonano pełną morfologię krwi, ocenę 

czynności nerek oraz diagnostykę pod kątem obecności powszechnych patogenów 

wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. W żadnej z próbek za pomocą standardowych metod 

hodowlanych nie zidentyfikowano żadnych patogenów bakteryjnych (tlenowych i 

beztlenowych) oraz grzybiczych. Dodatkowo próbki pacjentów były również badane metodą 

PCR celem oceny występowania materiału genetycznego wirusów: HAV; HBV; HCV; HDV; 

HEV; HIV; HPV; HSV; CMV; adenowirusów; enterowirusów oraz mikroorganizmów, takich 

jak: Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis  Chlamydia pneumoniae, Mycobacterium 

tuberculosis, Toxoplasma gondii, Ureaplasma spp. czy Listeria spp.  

  Materiał badany stanowiło 15 ml krwi obwodowej, pobieranej z żyły odłokciowej od 

wszystkich pacjentów i osób z grupy kontrolnej do próbówek z antykoagulantem w postaci 

EDTA (10ml) oraz do próbówek z aktywatorem krzepnięcia (5ml). Pozyskany w ten sposób 

materiał został wykorzystany do analizy immunofenotypu, izolacji jednojądrzastych komórek 

krwi obwodowej (PBMC), wykorzystywanych w ocenie występowania materiału genetycznego 

wirusa EBV oraz izolacji osocza i surowicy do analiz immunoenzymatycznych. Krew od 

pacjentów była pobierana przy wykonywaniu rutynowych badań.  

Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań poddano analizie statystycznej. Ze względu na 

ilorazową skalę pomiaru, wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano przy 

pomocy średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego oraz mediany i zakresu zmienności. 

Ze względu na skośny rozkład badanych parametrów mierzalnych, oceniony na podstawie testu 

W. Shapiro-Wilka, a także niejednorodność wariancji, ocenioną na podstawie testu F-Fischera, 

do analiz występowania różnic między dwoma badanymi grupami niezależnymi użyto testu U 

Manna-Whitney’a. Natomiast do oceny zależności między badanymi parametrami zastosowano 

test istotności współczynnika korelacji R Spearmana. Przyjęto 5% błąd wnioskowania i 
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związany z nim poziom istotności p<0,05, który wskazuje na występowanie istotnych 

statystycznie różnic lub zależności. 

 

WYNIKI I WNIOSKI 

1. U osób chorych na KZN zaobserwowano wyższy odsetek limfocytów T i B 

aktywowanych w porównaniu z grupą kontrolną, co potwierdza właściwą kwalifikację 

pacjentów i osób zdrowych do badania, świadczy o zasadności pogłębienia analiz 

implikacji immunologicznych KZN oraz może sugerować zaburzenia autotolerancji w 

tej grupie chorych.  

2. Odsetek limfocytów T i B, charakteryzujących się ekspresją receptorów Toll-

podobnych (TLR) 2, 3, 4 oraz 9 był wyższy u chorych na KZN w porównaniu do osób 

zakwalifikowanych do grupy kontrolnej, co świadczy o zaburzeniach odpowiedzi 

immunologicznej u chorych na KZN i może wskazywać na udział receptorów TLR w 

patogenezie tej grupy chorób. Wyniki te mogą również tłumaczyć obserwowane 

klinicznie zaburzenia odporności przeciwinfekcyjnej i przeciwnowotworowej u 

pacjentów cierpiących na KZN. 

3. Stężenie rozpuszczalnych form badanych receptorów TLR w osoczu było istotnie 

statystycznie wyższe u chorych na KZN w porównaniu z grupą kontrolną, co potwierdza 

udział szlaków wykorzystujących receptory TLR w rozwoju glomerulopatii przez 

możliwe bezpośrednie odkładanie się rozpuszczalnych form TLR w kłębuszkach 

nerkowych. 

4. W badaniach serologicznych w kierunku zakażenia EBV wykryto obecność swoistych 

przeciwciał anty-EBV (IgM anty-VCA, IgG anty-VCA, IgG anty-EBNA-1, IgG anty-

EA), świadczących o reaktywacji infekcji u pacjentów chorych na KZN. U osób 

zdrowych z grupy kontrolnej stwierdzono jedynie obecność przeciwciał anty-EBV, 

charakterystycznych dla przebycia EBV w przeszłości. Obserwacje te mogą wskazywać 

na istotną rolę EBV w patogenezie KZN i stanowią podstawę dla poszukiwania 

sposobów prewencji zakażenia EBV lub prowadzenia badań nad zapobieganiem 

reaktywacji tej infekcji.  

5. Stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa EBV u 60% badanych chorych 

na KZN, przy czym w grupie pacjentów z rozpoznaniem glomerulopatii 

proliferacyjnych (PGN) DNA EBV było wykrywalne u 74% chorych, natomiast w 

grupie pacjentów z rozpoznaniem glomerulopatii nieproliferacyjnych (NPGN) – u 48%, 
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co sugeruje, że wirus EBV może indukować nieprawidłowe namnażanie komórek w 

obrębie kłębuszków nerkowych, wiodąc do rozwoju PGN. 

6. Wykazanie istotnych korelacji odsetka limfocytów T i B dodatnich pod względem 

występowania receptorów TLR2, 3, 4 i 9 oraz parametrów klinicznych, związanych z 

funkcjonowaniem nerek w grupach PGN i NPGN potwierdza, że ciężkość postaci 

glomerulopatii, na jaką cierpią chorzy koresponduje z obserwowanymi zaburzeniami 

odporności. Dalsze badania być może pozwolą na zdefiniowanie, który TLR stanie się 

biomarkerem, użytecznym diagnostycznie lub predykcyjnie u chorych na KZN. 

7. Analizy korelacji odsetka limfocytów, wykazujących ekspresję receptorów TLR z 

przeciwciałami anty-EBV, pozwalają stwierdzić, że reaktywacja zakażenia EBV ściśle 

wiąże się z dysfunkcją odporności u chorych na KZN i dają podstawę, by przypuszczać, 

iż u podstaw heterogenności form KZN leżą głębokie zaburzenia immunokompetencji. 

Obserwacje te dają nadzieję, że dalsze badania molekularne pozwolą na zdefiniowanie 

cząsteczek, które będą stanowiły punkty uchwytu dla nowych terapii celowanych KZN, 

co pozwoli na uzyskanie lepszych efektów leczenia.  

 


