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Streszczenie: Nasilenie aktywnoœci uk³adu RA (renina-angiotensyna) w nerkach powoduje trwa³e zwiêkszenie
ekspresji i aktywnoœci TGF-β, a w konsekwencji indukcjê procesów w³óknienia tkankowego. Cel pracy. Celem
projektu by³o (i) opracowanie i/lub optymalizacja metod identyfikacji polimorfizmu: I/D genu ACE, G(-6)A genu
ATG, A1166C genu AT1R, C(-509)T genu TGF-β1 oraz (ii) ocena zwi¹zku powy¿szych polimorfizmów z predyspozycj¹ do rozwoju nefropatii refluksowej RN u dzieci. Materia³ i metoda. Badania przeprowadzono u 52 dzieci
z przebytym/mi zaka¿eniem/ami uk³adu moczowego (UTI) oraz u 52 zdrowych dzieci stanowi¹cych grupê
kontroln¹. Wyniki. Pomiêdzy grup¹ badan¹ a grup¹ kontroln¹ nie obserwowano istotnych ró¿nic w rozk³adzie
badanych genotypów genów ACE, AT1R i ATG. Natomiast czêstoœæ wystêpowania homozygot CC TGF–β1
w porównaniu do nosicieli allelu T (CT + TT) w grupie UTI by³a znamiennie wiêksza (p<0,05) w porównaniu do
grupy kontrolnej. Ponadto w grupie UTI czêstoœæ wystêpowania tych homozygot wœród dzieci z wstecznym
odp³ywem pêcherzowo-moczowodowym (VUR) by³a istotnie wiêksza (p<0,05) w porównaniu do dzieci bez
odp³ywu. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic pomiêdzy pacjentami o ró¿nych genotypach z grupy badanej
w zakresie: rozk³adu p³ci, liczby nawrotów i nasilenia objawów klinicznych UTI, stopnia odp³ywu/ów, iloœci blizn
w nerkach, wielkoœci nerek, wartoœci skurczowego lub rozkurczowego ciœnienia têtniczego oraz stê¿enia kreatyniny i mocznika w surowicy. Wnioski. Wyniki naszych wstêpnych badañ sugeruj¹ zwi¹zek pomiêdzy genotypem
CC promotora TGF-β1 i wystêpowaniem wstecznego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego u dzieci z UTI.
S³owa kluczowe: dzieci, nefropatia odp³ywowa, uk³ad renina-angiotensyna, TGF–β1, polimorfizm genu
Abstract: Increase in the activity of the renin-angiotensin-aldosterone system in kidneys leads to a permanent
increase of both the expression and activity of TGF-β factor responsible for the induction of tissue fibrosis.
The aim of the project was (i) to introduce and/or optimise methods of identification of polymorphism for: I/
D in the ACE gene, G(-6)A in the ATG gene, A1166C in the AT1R gene, C(509)T in the TGF-b1 gene with (ii)
analysis of association of aforementioned polymorphisms with respect to reflux nephropathy predisposition in
children. Material and methods. The study was carried out in 52 children with history of urinary tract
infection (UTI) and the control group of 52 healthy children. Results. No significant difference in the distribution of considered ACE, AT1R, and ATG genotypes was observed between the control and studied group.
However, the prevalence of individuals homozygous for C allele of TGF-b1 compared to T allele carriers
(CT or TT genotype) was significantly higher (p<0.05) in the studied group in comparison to the control group.
Moreover, in the UTI group the number of CC homozygotes in children with vesico-uretheral reflux (VUR)
was significantly higher (p<0.05) than in children without a reflux. Insignificant differences with respect to
various genotypes in the study group were noted for age distribution, recurrence and severity of UTI, degree
of reflux, kidney cicatrix formation, kidney size, systolic and diastolic arterial blood pressure, creatinine and
urea concentration in serum. Conclusions. The results of our preliminary study suggest the association
between CC genotype of TGF-b1 promoter and VUR in children with UTI.
Key words: children, reflux nephropathy, renin-angiotensin system, TGF–β1, gene polymorphism

Wstêp
Termin nefropatia odp³ywowa (ang. reflux nephropathy,
RN), zaproponowany przez Baileya w 1973 r. okreœla bli-

znowaty, ogniskowy zanik mi¹¿szu nerkowego na przestrzeni od szczytu kielichów nerki do jej powierzchni, który mo¿e
dotyczyæ jednej lub obu nerek. RN zwi¹zana jest z wstecznym odp³ywem pêcherzowo-moczowodowym (ang. vesiPRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4
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co-uretheral reflux - VUR) i zaka¿eniem uk³adu moczowego
(ang. urinary tract infection - UTI) (1, 2). W przypadku rozpoznania pierwotnego VUR czêstoœæ wystêpowania RN roœnie
wraz z wiekiem, w którym postawiono rozpoznanie VUR (1).
Dillon i wsp., Jacobson i wsp. oraz Feather i wsp. zwracaj¹
uwagê na œcis³y zwi¹zek pomiêdzy nasileniem zmian bliznowatych w nerkach a stopniem VUR, czêstoœci¹ wystêpowania epizodów UTI (g³ównie pyelonephritis acuta) i uropatogennymi szczepami bakterii wywo³uj¹cymi zaka¿enie (1,
3, 4). Krzeska i wsp. oraz Dillon i wsp. okreœlaj¹ czêstoœæ
wystêpowania RN w populacji na 1/250 (1, 2). Nadal utrzymuj¹ siê du¿e kontrowersje co do patogenezy nefropatii
odp³ywowej, doboru wykonywanych badañ diagnostycznych oraz sposobów jej prewencji i terapii. Rozbie¿noœci te
dziel¹ nefrologów dzieciêcych na zwolenników pogl¹du, ¿e
odp³yw i UTI s¹ czynnikami niezbêdnymi do bliznowacenia
nerek oraz na tych, którzy uwa¿aj¹ ¿e wystarczy samo hydrodynamiczne dzia³anie odp³ywu („odp³yw sterylny”) (1,
2). Wielu autorów podkreœla te¿ rolê predyspozycji genetycznej do wyst¹pienia VUR (1-3, 5). Obecnoœæ VUR nie
musi wi¹zaæ siê z rozwojem RN. Przeprowadzone w ostatnich latach badania molekularne pozwoli³y na identyfikacjê
polimorfizmu kluczowych genów uk³adu renina-angiotensyna (RA) oraz na okreœlenie ich zwi¹zku ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ uk³adu RA. Nasilenie aktywnoœci uk³adu RA w
nerkach powoduje poprzez trwa³e zwiêkszenie ekspresji i
aktywnoœci TGF-β nasilenie procesów w³óknienia tkankowego, a w konsekwencji nadmiern¹ akumulacjê macierzy
pozakomórkowej. Dodatkowym modulatorem procesu
w³óknienia w tkankach wydaje siê byæ równie¿ polimorfizm
genu koduj¹cego TGF-β1 (6, 7). Niekwestionowana rola
TGF-β1 w procesach w³óknienia oraz wp³yw angiotensyny II
(ANG II) na zwiêkszenie jego aktywnoœci nasuwa przypuszczenie, i¿ stan uk³adu RA mo¿e mieæ istotne znaczenie dla
rozwoju RN u dzieci z VUR.

Cel pracy
Celem projektu by³o opracowanie i/lub optymalizacja
metod identyfikacji polimorfizmów: I/D genu ACE, G(-6)A
genu ATG, A1166C genu AT1R, C(-509)T genu TGF–β1 oraz
ocena zwi¹zku powy¿szych polimorfizmów z predyspozycj¹ do rozwoju RN u dzieci.

Materia³ i metody
Grupa badana
Badaniami objêto 52 dzieci (36 dziewczynek, 16 ch³opców) w wieku od 1 do 170 miesiêcy (mediana czasu obserwacji 58 miesiêcy), które przeby³y zaka¿enie uk³adu moczowego (UTI) i pozostawa³y pod opiek¹ Przyklinicznej Poradni
Nefrologicznej. W ramach projektu u wszystkich tych pacjentów wykonano: badania biochemiczne (ocena funkcji
nerek) oraz bakteriologiczne (posiew moczu), usg jamy
brzusznej, cystouretrografiê mikcyjn¹, scyntygrafiê statyczn¹
(DMSA znakowane Tc 99m). U ka¿dego dokonano równie¿
szczegó³owej oceny klinicznej wed³ug protoko³u uwzglêdniaj¹cego wywiad chorobowy, wywiad rodzinny, stosowane
leczenie, stan przedmiotowy, ca³odobowe pomiary ciœnienia têtniczego przy u¿yciu aparatów firmy Space-Lab, konsultacjê okulistyczn¹ (ocena dna oka), pomiary antropometryczne (ocena rozwoju fizycznego dziecka). W zale¿noœci
od przypadku i wskazañ badania by³y odpowiednio modyfikowane. Wsteczne odp³ywy pêcherzowo-moczowodowe
klasyfikowano wg piêciostopniowej skali miêdzynarodowej.
Na podstawie wyników scyntygrafii statycznej wg kryteriów
zaproponowanych przez Howarda i wsp., oceniano obecnoœæ i rozleg³oœæ blizn (blizny) w mi¹¿szu nerek (8). Scyntygrafia statyczna by³a wykonywana w pierwszych dwóch ty-

206

PRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4

godniach od pierwszego epizodu UTI. Kontrolna scyntygrafia statyczna by³a przeprowadzona najwczeœniej po 6 miesi¹cach od badania pierwszego (z regu³y po 12 miesi¹cach).
Kontrolê rozk³adu badanych genotypów w populacji stanowi³a, zgodna co do p³ci i liczebnoœci, grupa dzieci bez zaka¿eñ uk³adu moczowego, z aktualnym, prawid³owym wynikiem badania usg jamy brzusznej. Z badañ wykluczeni zostali pacjenci z potwierdzonymi zaburzeniami neurologicznymi czynnoœci pêcherza moczowego (np. przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz z wadami uk³adu moczowego innymi ni¿ odp³yw pêcherzowo-moczowodowy.
Izolowanie DNA
W celu izolacji DNA od ka¿dego dziecka pobierano jednorazowo 5 ml krwi ¿ylnej do probówek z 0,1 ml 5% EDTA.
Genomowy DNA z leukocytów izolowano metod¹ nieenzymatyczn¹ i nieorganiczn¹ z u¿yciem 2% roztworu Tritonu X100 (9).
Polimorfizm I/D genu ACE
Dla oceny polimorfizmu I/D genu ACE przy amplifikacji
DNA w PCR stosowano parê oligonukleotydów: 5’-GCCCTGCAGGTGTCTGCAGCATGT-3’, jako starter sensowny
i 5’-GGATGGCTCTCCCCGCCTTGTCTC-3’, jako starter antysensowny (10). Produktami PCR z tymi starterami s¹ fragmenty DNA: dla allelu D fragment o d³ugoœci 319 par zasad
(pz), a dla allelu I fragment o d³ugoœci 597 pz. W przypadku
dzieci wstêpnie okreœlonych jako homozygoty DD, genotyp
weryfikowano poprzez wykonanie drugiej PCR z par¹ oligonukleotydów: 5’-TGGGACCACAGCGCCCGCCACTAC-3’,
jako starterem sensownym, i 5’-TCGCCAGCCCTCCCATGCCCATAA-3’, jako starterem antysensownym. Druga para starterów jest swoista dla allelu I (10).
Polimorfizm G(-6)A genu ATG
Dla oceny polimorfizmu G(-6)A genu ATG zaprojektowano w³asne startery do PCR. Jako starter sensowny przy amplifikacji DNA w PCR stosowano oligonukleotyd 5’-GTCGCTTCTGGCATCTGTCCTTCT-3’, a jako starter antysensowy oligonukleotyd 5’-CCCCCGGCTTACCTTCTGCT-3’. Produktem PCR z tymi starterami jest fragment DNA o d³ugoœci 193
pz obejmuj¹cy nukleotydy od 146 do 47 genu ATG (11).
Produkt PCR by³ nastêpnie poddawany trawieniu enzymem
restrykcyjnym Eco RII.
Polimorfizm A1166C genu AT1R
W ocenie polimorfizmu A1166C genu AT1R zastosowano
metodê PCR-AFLP opracowan¹ przez Nakauchi (12). Amplifikacjê DNA w PCR prowadzono z oligonukleotydami: 5’TCCTCTGCAGCACTTCACTACCAAATGGGC-3’, jako starterem sensownym, i 5’-GGATGGCTCTCCCCGCCTTGTCTC-3’,
jako starterem antysensownym. Produktem PCR z tymi starterami jest fragment DNA o d³ugoœci 201 pz obejmuj¹cy nukleotydy od 1136 do 1336 genu AT1R (12). Produkt PCR by³ nastêpnie poddawany trawieniu enzymem restrykcyjnym Hae III.
Polimorfizm C(-509)T genu TGF–β1
W ocenie polimorfizmu C(-509)T promotora genu TGFβ1 zastosowano metodê PCR-AFLP opracowan¹ przez Graingera (13). Amplifikacja DNA w PCR by³a prowadzona
z oligonukleotydami: 5’-CAGACTCTAGAGACTGTCAG-3’,
jako starterem sensownym i 5’-GTCACCAGAGAAAGAGGAC-3’, jako starterem antysensownym. Produktem PCR
z tymi starterami jest fragment DNA o d³ugoœci 419 pz. Produkt PCR by³ nastêpnie poddawany trawieniu enzymem restrykcyjnym Bsu36I.
Protokó³ PCR-AFLP
Próbki DNA (40 ng) by³y amplifikowane w roztworze
o koñcowej objêtoœci 20 µl zawieraj¹cym: 4 pM ka¿dego
z pary starterów, 2,5 mM ka¿dego z trójfosforanów dezoksyrybonukleotydów (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), bufor do PCR
(koñcowe stê¿enie magnezu: 1,5 mM MgCl2 ) i 0,5 jednostki
polimerazy Taq (MBI Fermentas). Amplifikacje prowadzono
w termocyklerze Mastercycler gradient (Eppendorf) w nastê-

Polimorfizm genów...
Tabela 1. Rozk³ad genotypów ACE, ATG, AT1R i TGF-β1 u dzieci
z zaka¿eniem uk³adu moczowego [UTI (+)] i w grupie kontrolnej [UTI (-)].
Zaka¿enia uk³adu
p<
Kontrola
moczowego(+)
UTI (+)
(n=52)
ACE(%)
II
8(15,4)
11 (21,2)
ID
29(55,8)
n.s.
25 (48,1)
DD
15 (28,8)
16 (30,8)
ATG (%)
AA
10 (19,3)
11 (21,2)
AG
29 (55,8)
n.s.
25 (48,1)
GG
13 (25,0)
16 (30,8)
AT1R (%)
AA
31 (59,6)
22 (42,3)
AC
20 (38,5)
n.s.
27 (51,9)
CC
1 (1,9)
3 (5,8)
TGF-β1 (%)
CC
28 (53,8)*
17 (32,7)
CT
16 (30,0)
n.s.
22 (42,3)
TT
8 (15,4)
13 (25,0)
* p < 0,05 w porównaniu do nosicieli allelu T (CT+TT)

puj¹cych warunkach: wstêpna denaturacja w temperaturze
94oC przez 5 minut, a nastêpnie 35 cykli: denaturacja
w temperaturze 94oC przez 15 sekund, wi¹zanie starterów przez
30 sekund w temperaturze 58oC (dla obu par starterów ACE)
lub 62oC (dla pozosta³ych genów) oraz wyd³u¿anie ³añcucha w
temperaturze 72oC przez 30 sekund PCR koñczy³o 8-minutowe wyd³u¿anie ³añcucha w temperaturze 72oC. Powsta³e amplikony trawiono odpowiednimi restryktazami, a powsta³e fragmenty restrykcyjne rozdzielano elektroforetycznie w 2% ¿elu
agarozowym wybarwianym bromkiem etydyny. W celu dokumentacji wyników wykonywano zdjêcia ¿eli w nadfiolecie.
Analiza statystyczna
Stosuj¹c test Ko³mogorowa Smirnowa stwierdzono, ¿e rozk³ad zmiennych iloœciowych ró¿ni³ siê istotnie od rozk³adu
normalnego. St¹d te¿ wyniki dotycz¹ce tych danych przedstawiono w postaci mediany, podaj¹c tak¿e wartoœæ minimaln¹ i
maksymaln¹, a w analizie statystycznej zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa i/lub Mann´a-Whitney´a. W
ocenie zmiennych jakoœciowych zastosowano test χ2.

Wyniki
U wszystkich pacjentów z grupy badanej i grupy kontrolnej, dla ka¿dego z badanych genów uzyskano dobrej jakoœci rozdzia³y elektroforetyczne amplikonów poddanych anaRycina 1. Polimorfizm I/D genu ACE (A), G(-6)A genu ATG (B),
A1166C genu AT1R (C), C(-509)T genu TGF-β1 (D).
A M1

C M1

II

DD

CC

II

ID

B

M2

GG

AG

AA

AA

AC

D

M1

CC

CT

TT

M1 – marker wielkoœci DNA pUC Marker Mix 8 (MBI Fermentas)
M2 – marker wielkoœci DNA GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus
(MBI Fermentas)

Tabela 2. Charakterystyka badanych dzieci w zale¿noœci od
obecnoœci wstecznego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego [VUR (+)] lub braku wstecznego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego [VUR (-)], mediana (zakres).
Odp³yw
p<
Odp³yw
pêcherzowopêcherzowomoczowodowy (+)
moczowodowy (-)
VUR (+)
VUR (-)
(n=24)
(n=28)
Dziewczynki/
23/1
0,005
13/15
Ch³opcy
Wiek
121
n.s.
120
(miesi¹ce)
(30-204)
(6-180)
Wiek pierwszego ZUM 24
44
(miesi¹ce)
(1-108)
0,05
(2-156)
Okres obserwacji
82
0.001
36
(miesi¹ce)
(9-170)
(1-150)
Stê¿enie relatyniny
51,3
n.s.
52,2
w surowicy (µmol/l) (26,5-71,6)
(20,3-88,4)
Nefropatia
6/18
n.s.
2/26
odpywowa (+/-)
ACE(%)
II
3(12,5)
5 (17,9)
ID
15(62,5)
n.s.
14 (50,0)
DD
6 (25,0)
9 (32,1)
ATG (%)
AA
5 (20,8)
5 (17,9)
AG
14 (58,4)
n.s.
15 (53,5)
GG
5 (20,8)
8 (28,6)
AT1R (%)
AA
16 (66,7)
15 (53,6)
AC
8 (33,3)
n.s.
12 (42,8)
CC
0 (0,0)
1 (3,6)
TGF-β1 (%)
CC
17 (70,8)*
11 (39,0)
CT
5 (20,8)
n.s.
11 (39,3)
TT
2 (8,3)
6 (21,4)
* p < 0,05 w porównaniu do nosicieli allelu T (CT+TT)

lizie restrykcyjnej. Pozwoli³o to na wiarygodne i jednoznaczne okreœlenie indywidualnych genotypów. We fragmencie
genu ACE amplifikowanym z pierwsz¹ par¹ starterów (ryc. 1A), z
uwagi na zjawisko preferencyjnej amplifikacji krótszych fragmentów DNA (w tym przypadku allelu D) i st¹d ryzyko “niedoszacowania” czêstoœci wystêpowania genotypu ID, istnia³a koniecznoœæ weryfikacji próbek DNA od osób, wstêpnie okreœlonych
jako homozygoty DD. Produkt PCR (d³ugoœæ 395 pz)
z drug¹ par¹ primerów jest dowodem obecnoœci genotypu ID,
brak powy¿szego produktu potwierdza obecnoœæ genotypu DD.
W amplifikowanym fragmencie genu ATG o d³ugoœci 193 pz
istnieje naturalne miejsce restrykcyjne Eco RII: po trawieniu powstaj¹ fragmenty o d³ugoœci 110 i 83 pz, co jest charakterystyczne dla allelu G(-6). Tranzycja G/A w pozycji (-6) powoduje powstanie dodatkowego miejsca restrykcyjnego Eco R II, co prowadzi do powstania fragmentu restrykcyjnego 83 pz i dwóch fragmentów restrykcyjnych po 55 pz [allel A(-6)] (ryc. 1B).
W starterze sensownym dla AT1R w miejsce trzeciej od koñca 3’
adeniny obecnej w prawid³owej sekwencji genu wprowadzono
guaninê (podkreœlone G). Spowodowa³o to pojawienie siê miejsca restrykcyjnego dla enzymu Hae III w przypadku obecnoœci cytozyny w pozycji 1166 (allel C1166) i trawienie
produktu PCR na fragmenty 171 i 30 pz. Natomiast allel
A1166 po inkubacji z enzymem Hae III pozostaje niestrawiony (rycina 1C). W amplifikowanym fragmencie genu
TGF–β1 w allelu C(-509) istnieje naturalne miejsce restrykcyjne dla enzymu Bsu36I i po trawieniu powstaj¹ fragmenty
o d³ugoœci 228 i 191 pz. Tranzycja cytozyny w pozycji -509
na tyminê powoduje utratê miejsca restrykcyjnego Bsu36I
i produkt PCR pozostaje niestrawiony (ryc. 1D).
Grupa badana [UTI (+)] i grupa kontrolna [UTI (-)] nie ró¿ni³y
siê istotnie w zakresie rozk³adu p³ci i wieku. Pomiêdzy grup¹
badan¹ a grup¹ kontroln¹ nie stwierdzono istotnych ró¿nic
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Tabela 3. Charakterystyka badanych dzieci w zale¿noœci od
obecnoœci [RN (+)] lub braku nefropatii odp³ywowej [RN (-)].
Nefropatia
Nefropatia
odp³ywowa (+)
p<
odp³ywowa (-)
RN (+)
RN (-)
(n=8)
(n=44)
Dziewczynki/
7/1
n.s.
31/13
Ch³opcy
Wiek
162
0,05
111
(miesi¹ce)
(60-180)
(6-204)
Wiek pierwszego ZUM 24
n.s.
36
(miesi¹ce)
(6-108)
(1-156)
Okres obserwacji
126
0,01
39
(miesi¹ce)
(14-170)
(1-160)
Stê¿enie kreateniny 53,9
n.s.
51,3
w surowicy (µmol/l) (35,4-63,6)
(20,3-88,4)
ACE(%)
II
0 (0,0)
8 (18,2)
ID
6 (75,0)
n.s.
23 (52,3)
DD
2 (25,0)
13 (29,5)
ATG (%)
AA
3 (37,5)
7 (15,9)
AG
4 (50,0)
n.s.
20 (56,8)
GG
1 (12,5)
12 (27,3)
AT1R (%)
AA
5 (62,5)
26 (59,1)
AC
3 (37,5)
n.s.
17 (38,6)
CC
0 (0,0)
1 (2,3)
TGF-β1 (%)
CC
6 (75,0)
22 (50,0)
CT
2 (25,0)
n.s.
14 (31,8)
TT
0 (0,0)
8 (18,2)

w rozk³adzie genotypów ACE, AT1R i ATG (tab. 1). Pomiêdzy
obiema grupami obserwowano jedynie znamienn¹ ró¿nicê
w odsetku homozygot CC TGF-β1 w stosunku do nosicieli allelu
T (CT+TT) (p<0,05). W obu grupach stwierdzony rozk³ad genotypów wszystkich genów nie ró¿ni³ siê znamiennie od rozk³adu
przewidywanego na podstawie równania Hardy`ego-Weinberg`a. W grupie z UTI (+) dominowa³y dziewczynki (69,2%).
Analizuj¹c dane w grupie dzieci z UTI, u chorych z VUR pierwszy epizod zaka¿enia uk³adu moczowego wyst¹pi³ znamiennie
wczeœniej w porównaniu do dzieci bez wstecznego odp³ywu
pêcherzowo-moczowodowego (p<0,05). W grupie z VUR równie¿ dominowa³y dziewczynki (p<0,005), a okres obserwacji
w tej grupie by³ znamiennie d³u¿szy (p<0,001) w porównaniu do
dzieci bez odp³ywu. Pomiêdzy grupami VUR(+) i VUR(-) nie obserwowano istotnych ró¿nic w stê¿eniu kreatyniny w surowicy,
czêstoœci wystêpowania nefropatii refluksowej oraz w rozk³adzie
genotypów ACE, AT1R i ATG (tab. 2). Jedynie czêstoœæ homozygot CC TGF–β1 w grupie dzieci z VUR by³a istotnie wiêksza
w porównaniu do dzieci bez odp³ywu (p<0,05). Dzieci z potwierdzon¹ obecnoœci¹ nefropatii refluksowej by³y starsze
(p<0,05), a okres ich obserwacji istotnie d³u¿szy (p<0,01) w porównaniu do grupy dzieci z UTI, u których nie dosz³o do tworzenia zmian bliznowatych w nerkach. Pomiêdzy grupami RN(+)
i RN(-) nie stwierdzono istotnych ró¿nic w rozk³adzie p³ci, stê¿eniu kreatyniny w surowicy, wieku pierwszego zachorowania na
UTI oraz w rozk³adzie genotypów czterech badanych genów
(tab. 3). W grupie badanej nie stwierdzono tak¿e istotnych ró¿nic
u osób o ró¿nych genotypach w zakresie: rozk³adu p³ci, liczby
nawrotów i nasilenia objawów klinicznych UTI, stopnia odp³ywu/wów, iloœci blizn w nerkach, wielkoœci nerek, wartoœci skurczowego lub rozkurczowego ciœnienia têtniczego oraz stê¿enia
kreatyniny w surowicy.

Dyskusja
Przekonuj¹ce dowody wskazuj¹, ¿e w nerce, podobnie
jak w wielu innych narz¹dach, obok kr¹¿¹cego uk³adu RA,
istnieje jego lokalny, tkankowy odpowiednik. Wyniki badañ
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przeprowadzonych w ci¹gu ostatnich lat udowodni³y, ¿e
angiotensyna II (ANG II), g³ówny mediator uk³adu RA, przejawia wielokierunkowe dzia³ania, takie jak: stymulacja wzrostu komórek, indukcja procesów w³óknienia tkankowego
i immunomodulacja, które wykraczaj¹ poza klasyczne, dobrze poznane funkcje tego peptydu (14). Kluczowym poœrednikiem takiego dzia³ania angiotensyny II jest transformuj¹cy czynnik wzrostu-beta (TGF-β). Nasilenie nerkowej aktywnoœci uk³adu RA powoduje trwa³e zwiêkszenie ekspresji
i aktywnoœci TGF-β, a w konsekwencji nadmiern¹ akumulacjê macierzy pozakomórkowej, prowadz¹c do progresji
przewlek³ej niewydolnoœci nerek (15). Przeprowadzone
w ostatnich latach badania molekularne pozwoli³y nie tylko
na identyfikacjê polimorfizmów kluczowych genów uk³adu
renina-angiotensyna, w tym genu koduj¹cego angiotensynogen (ATG), genu koduj¹cego enzym konwertuj¹cy angiotensynê I (ACE) i genu koduj¹cego typ I receptora dla ANG II
(AT1R), ale tak¿e na ich powi¹zanie funkcjonalne ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ tak ogólnego (kr¹¿¹cego), jak i lokalnego
(tkankowego) uk³adu RA. Opublikowano tylko kilka prac potwierdzaj¹cych zwi¹zek polimorfizmu genu ACE ze zwiêkszon¹ sk³onnoœci¹ do tworzenia siê zmian bliznowatych
w nerkach dzieci z UTI i VUR (5,16-23). Polimorfizm I/D
genu koduj¹cego enzym konwertuj¹cy angiotensynê I (ACE)
polega na odpowiednio insercji lub delecji 287 par zasad
w obrêbie 16 intronu (24). Obecnoœæ genotypu DD czy te¿
przynajmniej jednego allelu delecyjnego (genotyp ID) wi¹¿e
siê z wy¿sz¹ aktywnoœci¹ ACE zarówno w osoczu, jak
i w tkankach (24, 25). W 1997 r. na podstawie badañ przeprowadzonych w ma³ej grupie dzieci (n=26) Ozen i wsp.
stwierdzili, ¿e obecnoœæ genotypu DD genu ACE dziewiêæ
razy zwiêksza ryzyko tworzenia siê blizn w nerkach w przebiegu VUR w porównaniu do dzieci z genotypami II lub ID
(26). Dwa lata póŸniej ci sami autorzy w du¿ej grupie dzieci
(n=94) z VUR III-IV0 ponownie potwierdzili zwi¹zek genotypu DD z powstawaniem blizn w nerkach (20). W naszej pracy analiza czêstoœci rozk³adu genotypów genu ACE nie wykaza³a statystycznie istotnych zale¿noœci pomiêdzy czêstoœci¹ wystêpowania genotypu DD a rozwojem RN u dzieci
z UTI i VUR (brak istotnie statystycznego zwi¹zku mo¿e byæ
te¿ powodowany ma³¹ liczebnoœci¹ badanej grupy). Uzyskane przez nas wyniki potwierdzaj¹ obserwacje opublikowane w 2000 r. przez Parka i wsp. i w 2001 r. przez Ohtomo
i wsp. na du¿ych grupach dzieci koreañskich i japoñskich
z VUR oraz w 2002 r. i 2003 r. przez Kowalewsk¹-Pietrzyk
i wsp. i w 2002 r. przez Su Jin Cho i wsp. (17-19, 22, 27).
Analizuj¹c doniesienia Parka i wsp, Ohtomo i wsp. i Sun Jin
Cho i wsp. nale¿y pamiêtaæ o populacyjnych ró¿nicach
w rozk³adzie alleli genu ACE pomiêdzy osobami rasy ¿ó³tej
i bia³ej. Yoneda i wsp. równie¿ nie wykazali zale¿noœci pomiêdzy polimorfizmem genu ACE a rodzinnym wystêpowaniem VUR (23). Inoue i wsp. wykryli, ¿e substytucja adeniny
w pozycji (-6) promotora genu ATG przez guaninê zmienia
wi¹zanie j¹drowych czynników transkrypcyjnych, prowadz¹c do nasilenia transkrypcji genu ATG, a w konsekwencji
zwiêkszenia stê¿enia angiotensynogenu w osoczu (28).
W naszej pracy, pomiêdzy grup¹ badan¹ a grup¹ kontroln¹
nie stwierdzono istotnych ró¿nic w rozk³adzie badanych genotypów genu ATG. Mo¿e mieæ to zwi¹zek z ma³¹ liczebnoœci¹ badanej grupy. W dostêpnej literaturze nie znaleziono
doniesieñ oceniaj¹cych zwi¹zek polimorfizmu genu ATG
z tworzeniem siê blizn w nerkach u dzieci z UTI i VUR.
W nerce ANG II przejawia swoje dzia³anie g³ównie po zwi¹zaniu z receptorem typu 1 (AT1R) obecnym zarówno w œcianie naczyniowej, komórkach k³êbuszka, jak i komórkach kanalików nerkowych (29). W przydance têtnic ³ukowatych
i miêdzyp³atowych u ludzi stwierdzono tak¿e obecnoœæ drugiego typu receptora ANG II (AT2R), ale jego funkcja nadal
pozostaje nie wyjaœniona (21, 29). W regionie niekoduj¹-

Polimorfizm genów...
cym 3’ genu AT1R zidentyfikowano polimorfizm A1166C.
Wed³ug niektórych autorów obecnoœæ allelu z cytozyn¹
w pozycji 1166 wi¹¿e siê z upoœledzeniem mechanizmu
zmniejszenia ekspresji tego receptora w odpowiedzi na angiotensynê II (30). W naszym opracowaniu, podobnie jak w
przypadku genu ACE i genu ATG, nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w czêstoœci wystêpowania genotypów
genu AT1R pomiêdzy badanymi grupami. Wed³ug naszej wiedzy w literaturze brak jest doniesieñ poœwiêconych zwi¹zkowi polimorfizmu genu AT1R z tworzeniem siê blizn w nerkach
u dzieci z UTI i VUR. Niekwestionowana rola TGF-β1 w procesach w³óknienia tkankowego oraz wp³yw ANG II na zwiêkszenie jego aktywnoœci nasuwa przypuszczenie, i¿ mo¿e on
mieæ istotne znaczenie dla okreœlenia predyspozycji oraz rozwoju RN u dzieci z VUR. Pozostaj¹cy pod kontrol¹ uk³adu RA
gen koduj¹cy TGF-β1 charakteryzuje siê obecnoœci¹ 7 miejsc
polimorficznych, w tym polimorfizmu C915G (Pro25Arg),
gdzie obecnoœæ argininy w pozycji 25 ³añcucha polipeptydowego TGF-β1 wi¹¿e siê nie tylko z wy¿szym stê¿eniem tego
peptydu w osoczu, ale tak¿e z nasileniem procesu w³óknienia
w tkankach (6, 7). W 1999 r. Grainger i wsp. opisali polimorfizm C(-509)T promotora TGF-β1 i stwierdzili, ¿e u nosicieli
allelu T osoczowe stê¿enie tego peptydu jest znamiennie wy¿sze w porównaniu do wartoœci u homozygot CC (13).
W naszej pracy, pomiêdzy grup¹ dzieci z UTI a grup¹ kontroln¹ stwierdzono znamienn¹ ró¿nicê w odsetku homozygot
CC TGF-β1 w stosunku do nosicieli allelu T. Czêstoœæ homozygot CC TGF–β1 w grupie dzieci z VUR by³a równie¿ istotnie
wiêksza w porównaniu do dzieci bez odp³ywu. Maj¹c na
uwadze wyniki Graingera i wsp. mo¿na wysnuæ hipotezê, ¿e
w naszej grupie pacjentów wzglêdny niedobór TGF-β1 u homozygot CC mo¿e byæ czynnikiem predysponuj¹cym do
wyst¹pienia odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e opisane przez nas zjawisko ma
jedynie charakter przypadkowej obserwacji, zale¿nej po czêœci od ma³ej liczebnoœci badanej grupy. W grupie z UTI (+) i
VUR (+) dominowa³y dziewczynki a pierwszy epizod zaka¿enia uk³adu moczowego u chorych z VUR obserwowano

wczeœniej w porównaniu do dzieci bez wstecznego odp³ywu
pêcherzowo-moczowodowego. Ze wzglêdu na warunki anatomiczne p³eæ ¿eñska jest jednym z g³ównych czynników predysponuj¹cych do wyst¹pienia UTI u dzieci (2, 4). Przyczynê
tego równie¿ mo¿na upatrywaæ w zwiêkszonej predyspozycji
do wyst¹pienia UTI u dzieci z VUR (2, 4, 30). Dzieci z potwierdzon¹ obecnoœci¹ RN by³y starsze (p<0,05), a okres ich obserwacji d³u¿szy (p<0,01) w porównaniu do grupy dzieci
z UTI, u których nie dosz³o do tworzenia siê zmian bliznowatych w nerkach. Jest to zgodne z obserwacjami Krzeskiej i wsp.
oraz Dillona i wsp. którzy uwa¿aj¹, i¿ rozwój RN wi¹¿e siê ze
stopniem i czasem trwania odp³ywu, czêstoœci¹ i ciê¿koœci¹
nawrotów zaka¿eñ, wiekiem dziecka w chwili rozpoznania
VUR oraz jego sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ (2, 30). W
naszym opracowaniu zbyt ma³a liczba pacjentów z RN nie
pozwala na wiarygodn¹ analizê statystyczn¹. Wydaje siê, ¿e
zestawienie wyników polimorfizmu genów uk³adu RA oraz
TGF–β1 z przebiegiem klinicznym oraz wynikami leczenia UTI,
VUR oraz RN, w oparciu o du¿¹ liczbê badanych dzieci, mo¿e
w przysz³oœci wskazaæ na celowoœæ uzupe³nienia stosowanych
aktualnie metod farmakoterapii o inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê II w celu obni¿enia produkcji i aktywnoœci
TGF–β1 u pacjentów ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ uk³adu RA.

Wnioski
1. Zastosowane metody zapewniaj¹ wiarygodn¹ identyfikacjê alleli badanych genów.
2. Obecnoœæ genotypu CC promotora TGF-β1 wydaje siê
byæ czynnikiem ryzyka wstecznego odp³ywu pêcherzowomoczowodowego u dzieci z zaka¿eniami uk³adu moczowego.
3. Wyniki naszych wstêpnych badañ sugeruj¹ brak zwi¹zku polimorfizmu I/D genu ACE, G(-6)A genu ATG, A1166C
genu AT1R, oraz C(-509)T genu TGF-β1 z predyspozycj¹ do
rozwoju RN u dzieci.
Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego
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