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Streszczenie: Idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN) jest najczęściej spotykaną, stanowiącą ponad 
90% przypadków, postacią ZN u dzieci pomiędzy 1 a 10 rokiem życia. Podstawą wyboru steroidów 
w leczeniu IZN były wstępne hipotezy o roli czynników immunologicznych w patofizjologii choro-
by. Pacjenci jednakże wykazują różną odpowiedź na leczenie steroidami, co stanowi podstawę 
w różnicowaniu ZN na steroidowrażliwy i steroidooporny. 
Wyniki badań molekularnych stanowią cenne źródło informacji, pozwalających na poznanie pato-
mechanizmów chorób na poziomie materiału genetycznego, komórki, tkanki, narządu lub całego 
organizmu człowieka. Dodatkowo ułatwiają one diagnostykę chorób, wskazując na ich przyczyny 
oraz wczesne rozpoznanie, a także umożliwiają podejmowanie odpowiednich kroków w profilak-
tyce, leczeniu, przebiegu choroby oraz jej skutków.
Dużym zainteresowaniem cieszą się badania oparte o geny kandydujące.  Polegają one na zaproponowa-
niu i analizie zestawu genów, które potencjalnie mogą mieć związek z interesującym nas fenotypem.
Badania asocjacyjne serii polimorfizmów pojedynczego nukleotydu – SNPs (ang. Single Nucleo-
tide Polymorphisms) genów kandydujących pozwalają oszacować czy jakiś SNP może zwiększać 
ryzyko rozwoju choroby. W oparciu o takie informacje wytypowane zostały również geny kandy-
dujące i markery genetyczne biorące udział w zjawisku steroidooporności w poszczególnych jed-
nostkach chorobowych. Ze względu na molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów, 
wśród potencjalnych genów kandydujących steroidooporności w IZN wyróżniono: NR3C1 – gen 
kodujący receptor glikokortykosteroidowy, ABCB1 – gen kodujący glikoproteinę P, HSP90AA1 – 
gen kodujący białko szoku cieplnego Hsp90 oraz MIF – gen kodujący cytokinę MIF.
Z uwagi na złożoność mechanizmu jakim jest zjawisko steroidooporności, jak i samego ZN, trudno 
wskazywać na pojedyncze czynniki sprawcze. Na tej podstawie można jedynie zaznaczyć potenc-
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jalną rolę polimorfizmów wskazanych genów kandydujących, jako czynników predykcyjnych lub 
protekcyjnych przed ujawnieniem fenotypu steroiooporności u dzieci z IZN. 

Słowa kluczowe: zespół nerczycowy, steroidooporność, geny kandydujące, polimorfizm pojedy-
nczego nukleotydu

Summary: Idiopathic nephrotic syndrome (INS) is the most common form of NS including approx-
imately 90% of cases in children between 1 and 10 years of age. According to the hypothesis that 
immunological factors are involved in the pathophysiology of this disease, steroids are typically 
used in the treatment. Due to the fact that patients do not always react positively to steroid therapy, 
a different response to treatment divides NS into steroid-resistant and steroid-sensitive. 
Results from molecular analysis are a valuable source of information  about the mechanism of dis-
eases at the genetic material, the cell, the tissue and the whole human organism level. Moreover, they 
make the diagnosis of diseases easier and indicate the cause and the early recognition of diseases.
Nowadays, studies of candidate genes have a great interest. The analysis is based on a set of genes 
which have potential connection with a studied phenotype. 
Association  analysis of SNPs among candidate genes estimates whether some SNP can increase the 
risk of disease. According to these information, candidate genes and genetic markers connected with 
steroid resistance in different diseases are indicated. Based on the molecular mechanism of action 
of glucocorticoids, among potentially candidate genes connected with steroid resistance in INS 
are: NR3C1 – a gene encoding glucocorticoid receptor, ABCB1 – a gene encoding P glycoprotein, 
HSP90AA1 – a gene encoding heat shock protein Hsp90 and MIF – a gene encoding MIF cytokine.
Because of complexity of steroid resistance as well as the pathomechanism of INS, it is difficult to 
indicate an individual causative factor. According to this, it is only possible to reveal a potential pre-
dictive or protective role of polymorphisms against steroid-resistant phenotype in children with INS. 

Key words: idiopathic nephrotic syndrome, steroid resistance, candidate genes, single nucleotide 
polymorphism

WSTĘP

Badania z zakresu biologii molekularnej wskazują, że zmiany w sekwencjach 
kluczowych genów mogą zwiększać podatność na rozwój wielu chorób oraz pro-
wadzić do ujawnienia zmienionego fenotypu. Dodatkowo zmienność osobnicza 
warunkuje indywidualną odpowiedź pacjenta na konkretny lek, co jest ogranicze-
niem wielu terapii. Na to zróżnicowanie mogą wpływać: podłoże choroby, czyn-
niki środowiskowe i genetyczne czy reakcje nadwrażliwości organizmu. Dąży się 
więc do zindywidualizowania terapii lekowej, której celem jest zminimalizowa-
nie lub wyeliminowanie efektów ubocznych, a tym samym zmaksymalizowanie 
korzyści terapeutycznych. 

Zespół nerczycowy (ZN) jest konstelacją objawów klinicznych będących wy-
nikiem utraty białka z moczem. Objawia się ciężką proteinurią u dzieci powyżej 
50 mg/kg masy ciała/dobę lub stosunkiem białko: kreatynina powyżej 200 mg/
mmol, hipoalbuminemią (poniżej 30 mg/l), hiperlipidemią i obrzękami [36, 83]. 
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Białkomocz może mieć wiele przyczyn, stąd uznaje się, że ZN nie jest odrębną 
jednostką chorobową, ale manifestacją wielu różnych chorób kłębuszkowych.

Zakłada się, że ZN związany jest z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu ukła-
du immunologicznego. Sugeruje się, że populacja limfocytów T uwalnia limfokiny, 
które oddziałują na barierę filtracyjną kłębuszka, zwiększając filtrację białka [36]. 

Idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN) jest najczęściej spotykaną glomerulopa-
tią u dzieci. Pierwszą linią leczenia są GKS. Uznaje się, że odpowiedź na leczenie 
GKS ma większą wartość prognostyczną w porównaniu z wynikiem biopsji [47]. 

Terapia powinna opierać się o przebieg choroby i dobranie odpowiedniej for-
my leczenia. Powszechnie stosowanym syntetycznym GKS (glikokortykostero-
idy) w leczeniu ZN jest prednizolon [98]. 

Na podstawie klinicznej odpowiedzi na steroidy wyróżnia się:
• steroidowrażliwy ZN (SWZN), jeżeli odpowiedź na steroidy pojawia się 

w ciągu pierwszych 4 tygodni trwania terapii,
• steroidooporny ZN (SOZN), jeżeli brak pozytywnej odpowiedzi na tera-

pię steroidami w ciągu pierwszych 4 tygodni [36]; 
Należy pamiętać, że stosowanie GKS nie ogranicza się do miejsca docelo-

wego. Działają one ogólnoustrojowo, co prowadzi do wielu skutków ubocznych 
terapii, takich jak: osteoporoza, zahamowanie wzrostu u dzieci, rozstępy skór-
ne, wybroczyny, trądzik, zanik mięśni, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca wtórna, 
wrzody żołądka, a także zaburzenia psychiczne, takie jak: agresja, psychozy czy 
depresja [28, 66]. 

MOLEKULARNY MECHANIZM DZIAŁANIA 
GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW

GENOMOWY I NIEGENOMOWY MECHANIZM DZIAŁANIA 
GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW

Molekularny mechanizm działania GKS może opierać się o genomowe i nie-
genomowe efekty. Genomowe mechanizmy związane są z wewnątrzkomórkowym 
receptorem glikokortykosteroidowym GR należącym do podrodziny receptorów ją-
drowych – czynników transkrypcyjnych zależnych od ligandu [15, 71, 86]. Ekspre-
sja GR zachodzi we wszystkich typach komórek i tkanek. Największą uwagę skupia 
się na jego dwóch dominujących izoformach: GRα i GRβ, z których receptor GRβ 
nie posiada zdolności wiązania GKS [40]. 

Nieaktywny receptor GRα (niezwiązany z ligandem) zlokalizowany jest w cy-
toplazmie w postaci heteromerycznego kompleksu z dimerami białek szoku ter-
micznego (ang. Heat shock protein, Hsp), takimi jak: Hsp90, Hsp70, z podjednost-
kami białka p23 oraz immunofilinami: FKBP51 (ang. FK506 Binding Protein 51) 
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i FKBP52 (ang. FK506 Binding Protein 52), (ryc. 1a) [15, 68, 88]. Białka te utr-
zymują receptor w formie nieaktywnej, hamują jego translokację do jądra komór-
kowego oraz stabilizują kompleks [38]. W oparciu o klasyczną ścieżkę transdukcji 
sygnału w cytoplazmie dochodzi do aktywacji receptora GRα na skutek związania 
z GKS będących ligandem dla receptora, co prowadzi do molekularnej rearanżacji 
heterokompleksu receptora, ekspozycji sygnału lokalizacji jądrowej (ang. Nuclear 
Localization Signal, NLS) i szybkiego importu do jądra komórkowego [27, 40, 68]. 

RYCINA 1. Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS): a) – aktywacja i prze-
mieszczanie receptora GRα do jądra, b) wiązanie receptora GRα do sekwencji GRE – aktywacja tran-
skrypcji genów docelowych, c) wiązanie GRα do sekwencji nGRE – hamowaniem transkrypcji genów 
docelowych [68, zmodyfikowane] (szczegółowy opis w tekście)
FIGURE 1. Molecular mechanism of glucocorticoid action (GCs): a) activation and moving of the 
GRα receptor to nucleus, b) binding of the GRα receptor to GRE sequence – transcription activation of 
the targeted genes, c) binding of the GRα receptor to nGRE sequence – transcription repression of the 
targeted genes [68, modified] (details in the text)
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W jądrze komórkowym białka receptorowe tworzą aktywny homodimer, który 
wzmacnia (transaktywacja) lub hamuje (transrepresja) transkrypcję docelowych ge-
nów w oparciu o następujące mechanizmy:

• bezpośrednie oddziaływanie ze specyficzną sekwencją regionu promotoro-
wego genów docelowych (prozapalnych lub przeciwzapalnych) odpowia-
dającą na GKS, tzw. sekwencją GRE (ang. Glucocorticoid Response Ele-
ment) lub nieodpowiadającą na GKS – nGRE (ang. negative Glucocorticoid 
Response Element),

• oddziaływania z innymi czynnikami transkrypcyjnymi (oddziaływania 
białko-białko),

• bezpośrednie wiązanie do DNA genów docelowych i interakcje z sąsiadują-
cymi czynnikami transkrypcyjnymi,

• wpływ na strukturę chromatyny,
• potranskrypcyjne efekty [3, 15].
W jądrze komórkowym homodimer aktywnego receptora GRα wiąże się z pa-

lindromową 15-nukleotydową sekwencją GRE (AGAACANNNTGTTCT, gdzie 
N oznacza dowolny nukleotyd). Interakcja ta pozwala na rekrutację kofaktorów 
transkrypcji [9, 68, 77, 96] (ryc. 1b). 

Przeciwna sytuacja zachodzi przy wiązaniu receptora z nGRE (CTCC(N)-
0-2GGAGA). Wykazano, że przyłączanie GRα do nGRE skutkuje tworzeniem 
kompleksów korepresorów, co prowadzi do hamowania transkrypcji docelowych 
genów [68, 96]. Dodatkowo, nGRE uniemożliwia dimeryzację GRα dzięki uni-
katowej sekwencji, która zmienia konformację reszt GRα ważnych dla aktywacji 
transkrypcji, co wspiera transrepresję [29] (ryc. 1c).

Niegenomowy mechanizm działania GKS dotyczy bezpośredniego modulo-
wania ścieżek przekazywania sygnału. Odbywa się to poprzez błonowy receptor 
GR (ang. membrane-bound Glucocorticoid, mGR) lub poprzez cytoplazmatycz-
ny receptor GR (ang. cytoplasmic Glucocorticoid, cGR) [15]. Przykładem jest 
stymulowane przez GKS uwalnianie kinazy Src, która prowadzi do aktywacji li-
pokortyny 1, będącej inhibitorem fosfolipazy – enzymu uwalniającego kwas ara-
chidonowy. W efekcie dochodzi do zahamowania syntezy mediatorów procesu 
zapalnego, dla których kwas arachidonowy jest substratem [27, 59]. 

Do niegenomowych mechanizmów GKS można również zaliczyć ich bezpo-
średni wpływ na układ immunologiczny na poziomie komórkowym. Indukują one 
apoptozę limfocytów T, neutrofili, bazofili czy eozynofili, redukując tym samym 
stany zapalne [15].

Niegenomowe efekty GKS zachodzą szybko, w ciągu kilku sekund/minut 
i odbywają się na poziomie błony komórkowej. Działania genomowe są wolniej-
sze (potrzeba godzin/dni, zanim zmiany w komórkach, tkankach czy narządach 
będą widoczne), wymagają modulacji transkrypcji genów i zachodzą w jądrze 
komórkowym [18, 52].
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OPORNOŚĆ NA GLIKOKORTYKOSTEROIDY

RECEPTOR GR

Receptor GR kodowany jest przez gen NR3C1 zlokalizowany jest na długim 
ramieniu chromosomu 5 (5q31.3) i składa się z 9 eksonów [17, 40, 99] (ryc. 2). 
Eksony pierwszy i ostatni ulegają alternatywnemu splicingowi. Alternatywny 
splicing generuje różne warianty receptora GR. Najważniejsze z nich, to izofor-
my GRα i GRβ, będące wynikiem alternatywnego splicingu eksonu 9. Analizy 
nad składem aminokwasowym wykazały, że izoformy te są identyczne od końca 
aminowego do aminokwasu 727, następnie GRα posiada dodatkowe 50 amino-
kwasów, natomiast GRβ dodatkowe niehomologiczne 15 aminokwasów. 

Izoformy receptora GR warunkują specyficzność transkrypcyjną. Mają one róż-
ne wzory dystrybucji tkankowej i profile regulacji transkrypcyjnej. Dodatkowo są 
również poddawane różnym potranslacyjnym modyfikacjom, które wpływają na 
ich funkcje [40]. 

W przeciwieństwie do GRα, izoforma GRβ nie wiąże GKS, ale jest transkryp-
cyjnie aktywna. Cytokiny prozapalne, jak również mikrobiologiczne antygeny czy 
enterotoksyny gronkowca mogą indukować izoformę GRβ. Współzawodniczy ona 
z GRα o wiązanie z sekwencją GRE, działając jako dominujący inhibitor [3] (ryc. 3a).

Zwraca się uwagę na fakt, że ekspresja GRα i GRβ może różnić się między 
sobą w różnych komórkach. Wykazano, że względnie wysoki poziom ekspresji 
GRβ w porównaniu z GRα koreluje z występowaniem glikokortykosteroidoopor-
ności [40]. Zaobserwowano zwiększoną ekspresję GRβ w PBMC u pacjentów ze 
zdiagnozowanym RZS (reumatoidalne zapalenie stawów), co wiązało się z wystę-
powaniem u nich glikokortykosteroidooponości [12]. Zwiększony poziom GRβ 
wykazano również w limfocytach T dróg oddechowych, PBMC oraz indukowa-
nych tuberkuliną zmianach zapalnych u osób ze stwierdzoną astmą glikokortyko-
oporną [58]. 

Pojawia się pytanie czy steroidooporność jest pierwotnym zjawiskiem wyni-
kającym z nieprawidłowości dziedziczonych w receptorze GRα, czy może zdol-
ność przeciwzapalna GKS jest po prostu maskowana przez nadmierną aktywność 
różnych wewnątrzkomórkowych czynników transkrypcyjnych, które mogą re-
dukować powinowactwo receptora GRα do jego wewnątrzkomórkowego ligan-
du. Rolę zmian w genie NR3C1, prowadzących do zmniejszenia wrażliwości na 
GKS, a także częściowo przyczyniających się do wzmocnienia zapalenia prowa-
dzącego do zaostrzenia choroby, zaobserwowano w wielu autoimmunologicznych 
schorzeniach, takich jak: astma [51], RZS [94] czy stwardnienie rozsiane [95]. 
Lokalizacja GRα okazuje się ważna dla oceny wrażliwości na syntetyczne GKS 
w rożnych chorobach dotyczących kłębuszków. Yan i wsp. [86] wykazali, że re-
ceptor GRα zlokalizowany jest w podzbiorach prawidłowych komórek kłębuszka 
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i najprawdopodobniej pośredniczą one we wpływaniu na syntetyczne GKS. Spe-
kuluje się, że endogenne i egzogenne GKS wiążą cytoplazmatyczny GRα komórek 
kłębuszka, co skutkuje formowaniem kompleksu hormon-receptor, a jego translo-
kacja jądrowa wpływa na genomową i transkrypcyjną regulację wybranych genów. 
Jednakże docelowe komórki dla GKS w chorobach kłębuszków, to nie tylko uszko-
dzone komórki samych kłębuszków, ale i komórki pochodzące z krwi obwodowej, 
które zaangażowane są w proces ich uszkadzania [86]. 

Mutacje inaktywujące receptor GRα są przyczyną rodzinnej oporności na 
GKS. Większość z nich wpływa na funkcje domen: domeny wiążącej ling – LBD 
(ang. Ligand Binding Domain) i domeny wiążącej DNA – DBD (ang. DNA Bin-
ding Domain) [88]. 

W ciągu ostatnich kilku lat zidentyfikowano wiele mutacji w receptorze GR, 
które przyczyniły się do ujawnienia fenotypu steroidooporności. Wiążą się one 
z objawami hiperkortyzolizmu bez cech zespołu Cushinga. Mutacje te głównie 
dotyczyły domeny LBD, prowadząc do spadku transaktywacyjnej pojemności re-
ceptora, zredukowania jego ekspresji, zmniejszenia zdolności wiązania ligandu, 
zahamowania translokacji do jądra, nieprawidłowych interakcji z koaktywatorami, 
alternatywnego splicingu czy ich kombinacji, wpływając na funkcjonowanie recep-
tora GRα [35]. Ruiz i wsp. [61] zidentyfikowali dwie nowe mutacje receptora GRα: 
Arg477His i Gly679Ser. Mutacja Arg477His wpływała na zmniejszenie zdolności 
wiązania receptora do DNA, podczas gdy obydwie wykazują dominujący negatyw-

RYCINA 2. Uproszczony schemat struktury genu NR3C1. W wyniku alternatywnego splicingu pier-
wotnego transkryptu powstają dwie izoformy receptora: GRα i GRβ; DBD – domena wiążąca DNA, 
H – region łączący, LBD – C-terminalna domena wiążąca ligand, NTD – N-terminalna domena [71, 
zmodyfikowane]
FIGURE 2. The structure of the NR3C1 gene. During alternative splicing two isoforms are created: 
GRα and GRβ; DBD – DNA binding domain, H – hinge, LBD – C-terminal ligand binding domain, 
NTD – N-terminal domain [71, modified]
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ny efekt na aktywność transkrypcyjną GRα typu dzikiego [61]. Badania in vitro 
Donner i wsp. [21] wykazały, że delecja dwunukleotydowa (CT w kodonie 773) 
w domenie LBD receptora GRα eliminuje jego zdolność funkcjonalną, co wiąże się 
z opornością na GKS [21]. Trebble i wsp. [76] zidentyfikowali w eksonie 6 nową 
mutację zmiany ramki odczytu (Δ612GR) przyczyniającą się do rozwoju rodzin-
nej oporności na GKS. Przypuszcza się, że pojawienie się tej mutacji prowadzi 
do ujawnienia się negatywnej dominującej aktywności poprzez zmianę zdolności 
translokacji receptora typu dzikiego. Pozwoliło to szerzej spojrzeć na molekularny 
mechanizm steroidooporności, aczkolwiek nieustannie mamy do czynienia z pa-
cjentami z niewytłumaczalną opornością na GKS. U takich osób nie zidentyfiko-
wano mutacji w receptorze GRα [93]. 

Również polimorfizmy SNP powiązano ze zmianami wrażliwości na GKS. 
Mogą one osłabiać formowanie kompleksu GKS-GRα i w konsekwencji zmie-
niać procesy transaktywacji i/lub transrepresji [17]. W genie tym wyróżniono 
także polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (ang. Restriction Frag-
ments Length Polymorphism, RFLP) TthIIII (rs10052957). Zlokalizowany jest on 
w rejonie promotorowym i związany jest ze zmianą cytozyny (C) na tyminę (T) 
w pozycji 3807 łańcucha DNA. Powiązany został on ze zredukowaną odpowie-
dzią na deksametazon oraz niższym poziomem insuliny i cholesterolu [91] oraz 
podwyższonym dobowym poziomem kortyzolu [60]. W intronie 2 zidentyfikowa-
no również inny polimorfizm RFLP BclI (rs 41423247). Jest to substytucja C>G 
w pozycji 646 w DNA, który powiązano ze zwiększoną wrażliwością na GKS 
u niektórych osób. Sugerowano, że polimorfizm N363S oraz BclI mogą być zwią-
zane z terapeutycznymi korzyściami w ostrej białaczce limfoblastycznej [31], 
jednak nie udało się tego potwierdzić [74]. 

GLIKOPROTEINA P

Podłoża steroidooporności upatruje się także w niewystarczającej ilości ligandu 
dla GRα (ryc. 3b). Może być to związane z nadekspresją genu ABCB1 (MDR1) 
kodującego glikoproteinę P (P-gp) [4, 68]. P-gp należy do rodziny białek ABC 
(ang. Adenosine triphosphate-Binding Cassete family) i jest transporterem błono-
wym. Działa jako pompa zależna od ATP biorąca udział w absorpcji, dystrybucji 
i eliminacji lipofilowych cząsteczek, w tym GKS, poza komórkę. W związku z tym 
sugeruje się, że może przyczyniać się do powstania steroidooporności [3, 17]. Na 
ludzką P-gp składa się 1280 aminokwasów. Zbudowana jest ona z dwóch homolo-
gicznych, symetrycznych sekwencji, z których każda zawiera sześć hydrofobowych 
transmembranowych domen (ang. Transmembrane Domain, TMD) i motyw wiążą-
cy ATP (ang. Nucleotide Binding Domain, NBD). Hydroliza ATP dostarcza energii, 
która jest konieczna dla aktywnego transportu leków wbrew gradientowi stężeń. 
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Część cytoplazmatyczna domeny NBD zawiera miejsca wiązania i hydrolizy ATP, 
natomiast segmenty 4-6 i 10-12 domeny TMD zawierają miejsca wiązania subs-
tratów [17, 50] (ryc. 4).

Pgp odgrywa ważną rolę w procesach absorpcji, dystrybucji i eliminacji róż-
nych endo- i egzogennych substancji, w tym leków. Ekspresja Pgp zachodzi w wie-
lu tkankach oraz komórkach, w tym w kanalikach proksymalnych w nerkach, w wą-
trobie (udział w procesach usuwania ksenobiotyków i endogennych metabolitów do 
moczu i żółci), w barierze krew-mózg, łożysku oraz w licznych komórkach układu 

RYCINA 3. Mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS) oraz czynniki zaangażowane w ste-
roidooporność: a) współzawodniczego o wiązanie z GRE pomiędzy GRα i GRβ, b) rola P-gp, c) 
wpływ cytokin [4, 68, zmodyfikowane] (szczegółowy opis w tekście)
FIGURE 3. Molecular mechanism of glucocorticoid action (GCs) and factors involved in steroid re-
sistance: a) competing of the binding to the GRE between GRα and GRβ, b) role of the P-gp, c) impact 
of the cytokines [4, 68, modified] (details in the text)



42 M. ŚWIERCZEWSKA, D. OSTALSKA-NOWICKA, K. ZAORSKA, M. NOWICKI

odpornościowego: PBMC, makrofagach, komórkach NK, komórkach dendrytycz-
nych, także w limfocytach T i B. Ekspresja Pgp zachodzi także w komórkach kory 
nadnerczy, co wskazuje na jej rolę w sekrecji i metabolizmie endogennych stero-
idów [7]. Główne domeny wiążące lek w Pgp zlokalizowane są wewnątrz błony 
w domenach: 4, 5, 6, 10 oraz 11. Sprawcze mutacje w Pgp, wpływające na spe-
cyficzność substratową dotyczą głównie regionu wewnątrzbłonowego oraz pętli 
zewnątrz- i wewnątrz- komórkowych, a także domen wiążących ATP [1]. 

Ludzki gen ABCB1(MDR1), kodujący glikoproteinę P, zlokalizowany jest 
na długim ramieniu chromosomu 7 (7q21.12) [17, 99]. Składa się z 29 eksonów, 
z czego ekson 1 jest niekodujący [99] (ryc. 4). Wiele badań dostarcza informacji 
na temat znaczenia polimorfizmów genu ABCB1, prowadzących do zmian funk-
cjonalnych oraz fenotypowego zróżnicowania w ekspresji glikoproteiny P [17]. 

Związek polimorfizmów genu ABCB1 z odpowiedzią na przebieg i leczenie 
badano w wielu chorobach: RZS [22], IBD [6, 25], w tym chorobie Crohna [53] 
i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (ang. Ulcerative Colitis, UC) [53], raku 
piersi [41] i raku jelita grubego [54]. Wskazuje się na rolę Pgp w farmakokinety-

RYCINA 4. Uproszczony schemat struktury genu ABCB1 oraz model P-glikoproteiny. Region P-gliko-
proteiny kodowany przez odpowiedni ekson zaznaczono tymi samymi kolorami [1, zmodyfikowane]
FIGURE 4. The structure of the ABCB1 gene and P-glycoprotein model. The region of the P-gly-
coprotein encoded by exact exon was marked using the same colors [1, modified]
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ce i farmakodynamice GKS stosowanych w leczeniu IZN. Badania Wasilewskiej 
i wsp. [84] wskazały na wyższą ekspresję Pgp w limfocytach CD3+ u dzieci z ZN, 
w tym steroidozależnych i z częstymi nawrotami. Wnioskowali oni, że profil od-
powiedzi na GKS może być spowodowany nadekspresją Pgp. Prasad i wsp. [55] 
zaobserwowali, że ekspresja Pgp wzrasta w PBMC dzieci z IZN w stanach proza-
palnych. Funaki i wsp. [24] skorelowali wzrost ekspresji Pgp w PBMC pacjentów 
z SWZN z pierwszym rzutem choroby i nawrotem, a spadek z pojawieniem się 
remisji. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, które tłumaczy dlaczego pacjenci 
podczas pierwszego rzutu i nawrotu wymagają wyższych dawek steroidów niż 
w trakcie remisji, żeby uzyskać takie samo działanie leku. Okazuje się bowiem, że 
IL-2 jest cytokiną, która wpływa na transkrypcyjną regulację Pgp w limfocytach 
[78]. Synteza IL-2 jest intensywna w ostrej fazie ZN w limfocytach. Na tej pod-
stawie wnioskuje się, że aktywność choroby może mieć znaczenie w odpowie-
dzi na terapię steroidami u pacjentów z SWZN poprzez zmiany w ekspresji Pgp. 
Również Stachowski i wsp. [70] wykazali, że oporność na terapię u pacjentów 
z ZN może być wynikiem wzmocnionej ekspresji genu ABCB1 w limfocytach 
oraz wysokiej aktywności eksportowej pompy Pgp. Ponieważ blokery kanałów 
wapniowych odwracają oporność związaną z ABCB1, analiza tego genu może po-
móc wykryć podejrzenie oporności na terapię u pacjentów z ZN. W przypadku 
RZS limfocytarnej ekspresji Pgp przypisuje się ważną rolę potencjalnego uży-
tecznego markera służącego do oszacowania odpowiedzi na lek, a także wyselek-
cjonowania właściwych leków do terapii [79]. Nadekspresja Pgp w limfocytach 
może wpływać na usuwanie GKS z limfocytów, co skutkuje opornością na lek 
u pacjentów. Celem staje się poszukiwanie inhibitorów Pgp lub redukcji jej ak-
tywności, co pozwoliłoby na przezwyciężenie lekowej oporności. Potwierdza to, 
że indywidualna osobnicza odpowiedź na egzogenne GKS może wynikać z różnej 
aktywności czynników wpływających na ich biodostępność, dystrybucję tkanko-
wą i eliminację. Istotne jest więc poszukiwanie markerów tej odpowiedzi w celu 
ujawnienia związku genotyp-fenotyp. Ponieważ podłoże ZN w dużej mierze 
związane jest z nadreaktywnością układu immunologicznego, badania dotyczą 
głównie limfocytów. Türkmen i wsp. [80] jako pierwsi zademonstrowali zwięk-
szoną ekspresję nerkowej Pgp u pacjentów z ZN steroidozależnych, steroidoopor-
nych oraz z częstymi nawrotami. Wzrost aktywności Pgp u pacjentów z SOZN 
w porównaniu z grupą pacjentów z SWZN populacji egipskiej, odnotował rów-
nież zespół Badr i wsp. [2].

Analizie poddano również polimorfizmy genu ABCB1. Cizmarikova i wsp. 
[14] wykazali związek polimorfizmu 3435T>C z dobrą odpowiedzią na lecze-
nie prednizonem u dzieci z IZN populacji czeskiej. Natomiast Dhandapani i wsp. 
[20] wykazali związek polimorfizmu G2677T/A z ujawnieniem się fenotypu IZN 
u dzieci populacji indyjskiej wskazując na jego potencjalną rolę jako markera 
oporności na leczenie steroidami, co potwierdziły badania Safan i wsp. [62].
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Jednakże istotne jest przeprowadzenie badań, które pozwoliłyby na uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie czy wzrost Pgp związany jest ze zmianami w genie ABCB1 
czy może wynika z odpowiedzi na GKS i jest skutkiem terapii steroidami. Pozwo-
liłoby to na wyciągnięcie wniosków czy niektórzy ludzie wykazują genetyczną 
predyspozycję na lepszą odpowiedź na GKS. 

BIAŁKO SZOKU CIEPLNEGO 90Α

Białko Hsp90 odgrywa ważną rolę w stabilizowaniu konformacji GRα, aby 
mógł on wydajnie wiązać ligand. Wyróżnia się izoformy Hsp90α i Hsp90β. Biał-
ka te zbudowane są z trzech wysoce konserwatywnych domen: domeny N-koń-
cowej wiążącej ATP, domeny środkowej wiążącej substrat (ang. Middle Substrate 
Binding Domain, MSBD) o aktywności ATPazowej oraz C-końcowej domeny 
karboksylowej z motywem pentapeptydu MEEVD. Domena C-końcowa odpo-
wiedzialna jest za dimeryzację białka oraz wiązanie białek opiekuńczych zawie-
rających 34-aminokwasowe powtórzenia (ang. Tetratricopeptode Repeat, TPR). 
Domena N-końcowa jest połączona z domeną MSBD poprzez łącznik, który 
wpływa na strukturalną elastyczność białka oraz umożliwia interakcje białko-
-białko [81] (ryc. 5).

Hsp90 jest bardzo ważnym białkiem, które bierze udział w aktywowaniu 
translokacji receptora GRα do jądra, jak i jego transaktywacji [26]. Domena NTD 
jest miejscem wiązania nukleotydów, w tym ATP, które stabilizuje rearanżację do-
meny w ten sposób, że ramiona spotykają się w dimeryzowanej zamkniętej kon-

RYCINA 5. Uproszczony schemat struktury genu HSP90AA oraz kodowane przez niego białko 
Hsp90α izoforma 2, składająca się z 732 aminokwasów; MSBD – domena wiążąca substrat, MEEVD 
– motyw pentapeptydu
FIGURE 5. The structure of the HSP90AA1 gene and encoded protein Hsp90α isoform 2 consisting of 
732 amino acids, MSBD – middle substrate binding domain, MEEVD – penta-peptide motif
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formacji, co promuje hydrolizę ATP. Receptor GRα jest białkiem ,,klientem” (ang. 
clients) dla Hsp90. Sama zaś aktywność GRα regulowana jest poprzez domenę 
wiążącą ligand (LBD), najbardziej helikalną strukturę z kieszonką wiążącą ligand 
zlokalizowaną w rdzeniu domeny [33].

Białko Hsp90α kodowane jest przez gen HSP90AA1 zlokalizowany na długim 
ramieniu chromosomu 14 (14q32.33) [99]. W wyniki alternatywnego splicingu 
powstają dwie izoformy białka Hsp90α: dłuższa, składająca się z 854 aminokwa-
sów (izoforma 1) oraz krótsza, składająca się z 732 aminokwasów (izoforma 2) 
[81] (ryc. 5). 

Stosunkowo niewiele jest danych na temat zmian molekularnych w genie ko-
dującym białko Hsp90α. Pierwsze eksperymenty, które poszukiwały roli tego biał-
ka w zjawisku steroidooporności, skupione były na badaniu jego ekspresji. Ouyang 
i wsp. [48] wykazali, że ekspresja i jądrowa lokalizacja Hsp90 były zwiększone 
w PBMC pacjentów ze SOZN. Mechanizm ten nie był do końca poznany, w związku 
z czym w kolejnych badaniach podjęli próbę jego wytłumaczenia, w których wykaza-
li, że to właśnie akumulacja Hsp90 w jądrze wzmacnia interakcje GRα-Hsp90, a tym 
samym zmniejsza zdolność wiązania receptora GRα do sekwencji GRE w DNA. 
Wskazuje to na fakt, że jądrowe wzmocnienie Hsp90 jest powiązane z opornością na 
GKS u pacjentów z IZN. Być może u tych pacjentów dochodzi do nieprawidłowości 
związanych z przemieszczaniem Hsp90, w wyniku czego akumuluje się ono w ją-
drze i nie może powrócić do cytoplazmy. Całkowita nadekspresja Hsp90 jest wtedy 
mniej istotna [49]. Natomiast Kang i wsp. [32] wykazali, że IL-6 zwiększa ekspresję 
Hsp90 w cytoplazmie, aczkolwiek ma to niewielki wpływ na jego jądrową dystrybu-
cję i odpowiedź komórek PBMC na GKS, które pozostały niezmienione. Wynika to 
z faktu, że całkowity poziom Hsp90 nie jest kluczowym czynnikiem wpływającym 
na odpowiedź na GKS w komórkach PBMC. Wykazano również, że poziom ekspre-
sji GRα był taki sam u pacjentów z IZN, jak i w grupie kontrolnej, podczas gdy ilość 
jądrowego Hsp90 związanego z GRα była znacząco wyższa u pacjentów z SOZN 
w porównaniu z grupą z SWZN i grupą kontrolną [32]. Mechanizm ten można wytłu-
maczyć tym, że GRα utrzymywany jest w cytoplazmie poprzez tworzenie komplek-
su z Hsp90, który w ten sposób zasłania jego NLS. W tej sytuacji dysocjacja Hsp90 
z kompleksu jest podstawowym warunkiem, aby doszło do translokacji GRα do jądra. 
Z drugiej strony, maszyneria białek towarzyszących, w tym Hsp90, jest wymagana 
do regulowania translokacji i pełni ważną rolę regulacyjną wpływu GKS na utrzymy-
wanie receptora GRα w jądrze w stanie fizjologicznym. Nadekspresja Hsp90 będzie 
wiązała się z jego kierowaniem do jądra, a skutkiem będzie hamowanie aktywności 
transkrypcyjnej genów zależnych od GRα [32]. Ouyang i wsp. [49] wykazali również, 
że poziom mRNA Hsp90 był znacząco wyższy u pacjentów z IZN w stosunku do 
kontroli oraz u pacjentów z SOZN w porównaniu z pacjentami z SWZN. Subkomór-
kowa lokalizacja Hsp90 u pacjentów z SOZN była wyższa w jądrze komórkowym 
w stosunku do grupy z SWZN. Sprecyzowano również, że zmieniony poziom Hsp90 
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wpływa na funkcje receptora GRα i odpowiedź na GKS, przy jednoczesnej niezmie-
nionej ekspresji GRα czy stosunku ekspresji Hsp90 do GRα [48]. 

Geldanamycyna (GA) jest inhibitorem Hsp90 wiążącym się do domeny NTD i re-
gulującym jego konformację, a przez to hamuje jego aktywność jako białka opiekuń-
czego [48]. Eksperymenty in vitro na liniach komórkowych steroidoopornych i stero-
idowrażliwych z zastosowaniem GA wskazały, że hamowanie Hsp90 związane jest 
ze spadkiem wrażliwości na GKS. Potwierdza to rolę Hsp90 w odpowiedzi na GKS 
[48]. Badano również nieprawidłową ekspresję Hsp90 w kompleksie z receptorem 
GRα u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w aspekcie terapii GKS. Molekularne 
mechanizmy braku odpowiedzi na GKS powiązano ze zwiększoną obecnością Hsp90 
w cytoplazmatycznym kompleksie z GRα, prowadząc do zahamowania translokacji 
GRα do jądra. Hsp90 może też działać jako negatywny regulator aktywności pro-
motora GRα [44]. O roli jądrowego Hsp90 w jądrowej retencji receptora GRα pisali 
także Tago i wsp. [73] wspomagając się badaniami in vitro. Wykazali oni również, że 
inhibitory Hsp90, takie jak: GA czy radikikol (Rad) znacząco przyspieszają eksport 
receptora GRα po usunięciu ligandów: deksametazonu, kortykosteronu. Pozwala to 
spojrzeć w sposób nowy na molekularną regulację mechanizmu działania GKS po-
wiązaną z patogenezą steroidooporności w leczeniu klinicznym. 

MacLean i wsp. [43] w oparciu o drożdżowy model stwierdzili, że mutacja Gln-
488His w ludzkim Hsp90α prowadzi do defektu wzrostu drożdży i rozwoju, a więc 
nie jest ona bez znaczenia. Wykazano również, że substytucje Ile76Leu w miejscach 
wiązania ATP w domenie NTD i Gly66Val w dodatkowym miejscu wiązania ATP 
w domenie CTD mogą wpływać na zdolność wiązania ligandu przez receptor GRα 
i interakcje GRα-Hsp90, a w ten sposób destabilizować GR, prowadząc do wyczerpa-
nia GRα bardziej poprzez jego degradację, aniżeli redukcję Hsp90 [69]. Odmiennie 
do powyższych badań, Zhao i wsp. [89] wykazali, że to właśnie zmiany konforma-
cyjne i strukturalne bardziej niż poziom ekspresji Hsp84 (mysia forma) mogą warun-
kować kliniczną oporność na GKS przy prawidłowym formowaniu kompleksu GRα-
-GKS. Dodatkowo, zwrócono uwagę na wpływ zmienności Hsp84 na wrażliwość na 
selektywny inhibitor Hsp90 – GA dla dalszych badań w celu wskazania roli Hsp90 
w odpowiedzi na GKS.

Wśród polimorfizmów genu HSP90AA1, Zou i wsp. [92] wykazali związek 
trzech: rs7160651, rs10873531 oraz rs22988877 w modelu dominującym z odpowie-
dzią pacjentów z SLE populacji chińskiej na leczenie GKS. Sugeruje to, iż podobną 
rolę mogą odegrać w odniesieniu do zjawiska steroidooporności u pacjentów z IZN.

CYTOKINA PROZAPALNA MIF

Cytokina MIF (ang. Macrophage migration Inhibitory Factor) jest wysoce 
konserwatywnym białkiem, składającym się ze 115 aminokwasów z masą mole-
kularną 12,5 kDa. Ludzkie białko MIF wykazuje 90% homologię z białkiem MIF 
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myszy i szczurów. Domeny białka C-końcowa oraz wolne reszty prolin domeny 
N-końcowej są ważne dla jego aktywności tautomerycznej. Dodatkowo domena 
C-końcowa wpływa również na strukturę czwartorzędową oraz termodynamicz-
ną stabilność białka. Cytokina MIF wykazuje szerokie właściwości plejotropowe, 
może działać jako: prozapalna cytokina, chemokina, regulator proliferacji komór-
kowej i przeżycia, regulator angiogenezy, enzym posiadający aktywność tautome-
razy, moduluje również wstępną odpowiedź immunologiczną regulując przeżycie 
limfocytów B i aktywację komórek T, wchodzi w interakcje z GKS, oddziałuje na 
oś HPA oraz wpływa na wydzielanie insuliny. Wskazano na duży udział cytokiny 
MIF w różnych autoimmunologicznych i zapalnych chorobach, takich jak: sepsa, 
RZS, kłębuszkowe zapalenie nerek, miażdżyca, stwardnienie rozsiane, jak i w no-
wotworach [64] (ryc. 3c). 

Białko MIF kodowane jest przez gen MIF zlokalizowany jest na długim ramie-
niu 22 chromosomu (22q11.2). Składa się z 3 eksonów [99]. W rejonie regulatoro-
wym genu 5’znajduje się wiele sekwencji wiążących czynniki transkrypcyjne, takie 
jak: AP-1, NF-κB, SP-1, GATA czy białka CREB. Zwraca się szczególną uwagę 
na polimorfizmy rejonu promotorowego genu MIF: polimorfizm STR sekwencji 
czteronukleotydowej CATT w liczbie od pięciu do ośmiu powtórzeń w pozycji -794 
oraz polimorfizm SNP polegający na zamianie guaniny (G) na cytozynę (C) w po-
zycji -173, które powiązano m.in. z RZS czy młodzieńczym idiopatycznym zapale-
niem stawów (ang. Juvenile Idiopathic Arthritis, JIA), [9, 11] (ryc. 6).

Cytokina MIF (ang. Macrophage migration Inhibitory Factor, MIF) posiada 
właściwości prozapalne w przebiegu wielu chorób, w tym RZS i miażdżycy. MIF 
opisano jako rozpuszczalny czynnik ulegający ekspresji w komórkach T w nad-
wrażliwości typu późnego (ang. Delayed-Type Hypersensitivity, DTH). MIF jest 
nietypową cytokiną, ponieważ może być zarówno indukowana przez GKS, jak i wy-
kazywać zdolność hamowania ich działania. Uważa się, że MIF jest endogennym 
antagonistą GKS w oddziaływaniu na układ immunologiczny. Podczas gdy GKS 
wyciszają ekspresję i osłabiają wydzielanie większości cząsteczek prozapalnych, 
MIF jest uwalniany z makrofagów, limfocytów T i innych komórek wewnątrzwy-
dzielniczych w dwojaki sposób: niskie stężenia GKS indukują jego sekrecję, nato-
miast wysokie stężenia hamują ją [46]. Odnotowano wzmocnienie ekspresji MIF 

RYCINA 6. Schemat struktury genu MIF z uwzględnieniem rejonów wiązania czynników transkryp-
cyjnych w rejonie 5’UTR genu oraz polimorfizmów: (CATT)5-8 i -173G/C [11, zmodyfikowane]
FIGURE 6. The structure of the MIF gene with transcription factors binding sites in the 5’UTR region 
of the gene and polymorphisms: (CATT)5-8 and -173G/C [11, modified]
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w komórkach jednojądrzastych okrężnicy u chorych ze steroidoopornym UC, gdzie 
podanie przeciwciał anty-MIF przywracało odpowiedź komórek na GKS [30]. Przy-
puszcza się związek polimorfizmu genu MIF z opornością na GKS u pacjentów ze 
zdiagnozowanym RZS [5]. Terapia anty-MIF może więc być efektywna w wielu 
chorobach steroidoopornych [3].

MIF jest cytokiną, która ulega ciągłej ekspresji w komórkach układu immu-
nologicznego: limfocytach T, monocytach/makrofagach, a także w komórkach 
nabłonka kanalików nerkowych w tym cewek, kłębuszków, blaszki ściennej 
i trzewnej (podocyty), komórkach mezangium [37, 64]. Wśród najważniejszych 
funkcji MIF wskazuje się na regulację funkcji makrofagów i limfocytów T w sty-
mulowaniu ich do ekspresji prozapalnych cytokin, co odbywa się na drodze para-
krynnej lub autokrynnej oraz oddziaływanie z GKS. MIF uwalniany jest z nerek 
i wywiera swoje biologiczne właściwości w wielu patologicznych stanach, takich 
jak: szok septyczny, zapalenie nerek czy cukrzyca. Funkcjonalne znaczenie MIF 
w chorobach nerek jest demonstrowane poprzez odkrycia, w których wykazano, 
że neutralizując cytokinę przeciwciałami anty-MIF, dochodzi do zapobiegania lub 
odwracania uszkodzeń nerek [37]. MIF jest dość trudną do badań cytokiną, jako 
że mechanizm jej działania nie jest do końca poznany. Dochodzi tutaj kwestia 
jej złożonej reakcji na GKS, bowiem MIF przeciwdziała ich efektom na układ 
immunologiczny, podczas gdy same GKS indukują sekrecję MIF przy niskich 
stężeniach fizjologicznych, natomiast hamują przy wysokich (>10-8M) [37]. Prze-
ciwdziałanie efektom GKS przez MIF może opierać się o kilka mechanizmów. 
Wymienia się dodatnią regulację fosfolipazy A2, która jest hamowana przez GKS. 
Ponadto, cytokina ta może osłabiać ekspresję IκB indukowanej przez GKS, tym 
samym promuje translokację NF-κB do jądra, w wyniku czego dochodzi do akty-
wacji prozapalnych szlaków, biorących udział w uszkodzeniu nerek (ryc. 6). 

Nadekspresję cytokiny MIF w mysich podocytach powiązano z uszkodze-
niem kłębuszków nerkowych, co prowadzi do kłębuszkowego zapalenia nerek 
oraz ESRD. U myszy tych dochodziło do zlewania się wyrostków stopowatych 
podocytów oraz białkomoczu [66]. Zwraca się uwagę na ekspresję cytokin proza-
palnych, takich jak: TNFα czy IL-1β w podocytach, co jest wynikiem stymulacji 
komórek układu immunologicznego przez MIF [34]. Tym samym może to wpły-
wać na funkcjonalność podocytów i prowadzić do ich chronicznego uszkodzenia, 
co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia kłębuszków nerkowych. 

Wyraźna rola MIF i limfocytów T w pośredniczeniu w chorobach nerek wy-
nika z obserwacji, że limfocyty T produkujące MIF są wyłącznie zlokalizowane 
w przestrzeni ostrego uszkodzenia tkanki, a prowadzi to do zajęcia kłębuszków 
z formowaniem półksiężyców, FSGS czy nekrotycznego zapalenia naczyń. MIF 
może również pośrednio lub bezpośrednio brać udział w rekrutowaniu limfocytów 
T do miejsca uszkodzenia zapalnego. Może się to odbywać poprzez zwiększenie 
ekspresji chemokin i cząsteczek adhezyjnych. MIF może działać jako stymulator 
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proliferacji i aktywacji limfocytów T pośrednicząc w ten sposób w uszkodzeniach ne-
rek poprzez DTH [37].

Odnosząc się do specyficznej relacji pomiędzy cytokiną MIF a GKS sugeruje się, 
że może być ona potencjalnym terapeutycznym celem. Skorelowanie wyniku geno-
typu CC z parametrami klinicznymi typu: białkomocz, krwinkomocz, stopień uszko-
dzenia nerek, obraz histopatologiczny oraz odpowiedź na leczenie steroidami, może 
mieć bardzo dużą wartość predykcyjną przebiegu choroby. Określenie genotypu MIF 
w grupie pacjentów z IZN może być użytecznym narzędziem przewidywania odpo-
wiedzi na GKS, co dla klinicystów może stanowić ważny wskaźnik doboru odpo-
wiedniej terapii. Vivarelli i wsp. [97] również wykazali, że częstość allelu wysokiej 
ekspresji C była wyższa u pacjentów z IZN w porównaniu z grupą kontrolną wśród 
populacji włoskiej oraz dodatkowo allel C występował częściej w grupie pacjentów 
z SO fenotypem w porównaniu z SW. Potwierdzają to również badania Ramayani 
i wsp. [56], którzy dodatkowo wykazali korelację pomiędzy poziomem cytokiny MIF 
w surowicy a częstością allelu C u pacjentów z SOZN populacji indonezyjskiej. Uwi-
dacznia to ważność przeszukiwania genotypów cytokiny MIF na początku choroby, 
w celu identyfikacji pacjentów oraz odpowiedniego podejścia terapeutycznego. Na 
możliwą patogenną rolę polimorfizmu -173G>C cytokiny MIF w chorobach nerek 
wskazali również Tripathi i wsp. [77]. Patogenność tej cytokiny można wytłumaczyć 
jej rolą fizjologicznego kontrregulatora przeciwzapalnych efektów GKS. Genetycz-
ne predyspozycje do większej produkcji MIF mogą przyczyniać się do hamowania 
przeciwzapalnych właściwości endogennych GKS, przesuwając równowagę w swo-
ja stronę, co będzie sprzyjało reakcjom zapalnym. Tong i wsp.[75] powiązali obec-
ność polimorfizmu MIF -173G>C ze zwiększonym ryzykiem chorób nerek głównie 
u dzieci. Natomiast uzyskany w populacji polskiej wynik [72] korelował z wynikami 
Choi i wsp. [13], którzy wykazali brak związku polimorfizmu w genie MIF -173G>C 
z klinicznymi parametrami, obrazem histopatologicznym nerek i odpowiedzią na 
steroidy w populacji koreańskiej. W innych badaniach polimorfizm -173G>C nie 
wykazywał związku z UC w populacji japońskiej [67], jak również nie przyczyniał 
się do słabej odpowiedzi na prednizon w badaniach in vivo u dzieci z ostrą białaczką 
limfoblastyczną w populacji włoskiej [90]. Natomiast polimorfizm ten powiązano ze 
zwiększonym ryzykiem gruźlicy w populacji chińskiej [87] oraz z podatnością roz-
woju łuszczycowego zapalenia stawów w populacji meksykańskich Metysów [45]. 

Warty uwagi wydaje się być polimorfizm mikrosatelitarny rs5844572 (CATT5-

8) wiążący przysadkowy czynnik transkrypcyjny Pit-1 (ang. Pituitary transcription 
factor 1) [10, 23]. Liczba powtórzeń CATT związana jest ze zwiększoną ekspresją 
MIF [10]. Brak jest danych na temat roli tego polimorfizmu w odpowiedzi na 
steroidy u pacjentów z IZN. W badanej populacji polskich dzieci najliczniej wy-
stępował allel CATT6, natomiast CATT8 nie ujawnił się [72]. Genotyp CATT5/
CATT6 opisywany w literaturze jako genotyp ,,niskiej ekspresji’’ [23] występo-
wał istotnie statystycznie częściej w grupie pacjentów z SOZN w porównaniu 
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z SWZN. Natomiast Baugh i wsp. [5] badali ten polimorfizm u pacjentów z RZS. 
Powiązali oni allel CATT5 z łagodniejszą formą RZS, stąd homozygoty CATT5/5 
uznano za marker ochronny przed rozwojem ciężkiej postaci choroby [5]. Allele 
,,wysokiej ekspresji’’ -794 CATT7 i -173 C powiązano z wczesnym ujawnieniem 
RZS [39] oraz podatnością na SLE [19, 63]. Natomiast Yanlin i wsp. [87] skorelowali 
genotypy CATT7/X+CATT8/X ze zwiększonym ryzykiem gruźlicy. Ishiguro i wsp. 
[30] potwierdzili rolę MIF w patomechanizmie steroidooporności u pacjentów UC 
opartą o ścieżkę sygnałową p38MAPK. Wskazuje to na fakt, że zmiany w genie MIF 
mogą predysponować do zmienionej podatności lub zaostrzenia chorób zapalnych 
czy infekcyjnych [57]. Natomiast Wang i wsp. [82] wskazali na rolę MIF w powsta-
waniu steroidooporności u pacjentów z SLE poprzez wpływ na ścieżkę sygnałową 
NFκB/IκBα. 

Praktyczne podejście analiz molekularnych wskazuje, że wiedza o genotypach 
pacjentów może oferować prognostyczną wartość, jak również być wskazaniem do 
zastosowania potencjalnej terapii anty-MIF. Neutralizacja MIF przeciwciałami wy-
daje się mieć wiele korzyści: redukcja uszkodzeń nerek czy śródmiąższowych za-
paleń [10, 42]. Wśród testowanych inhibitorów MIF znalazły się chemiczne, takie 
jak: NAPQ1, ISO-1 czy roślinne: kurkuma, kwas kawowy, działanie ich opiera się na 
hamowaniu aktywności tautomerycznej MIF oraz antagoniści MIF-CD74 [16, 85]. 
Szczególnego znaczenia upatruje się w analizie cytokiny MIF krążącej we krwi jako 
biomarkera oporności na steroidy [8].

PODSUMOWANIE

Badania z zakresu molekularnego podłoża mechanizmu steroidooporności to-
warzyszącej IZN nie ograniczają się do szlaków receptora GR czy działania trans-
porterów błonowych. Dotyczą również kaskad sygnalizacyjnych cytokin, enzymów 
metabolizujących leki czy białek bezpośrednio związanych ze strukturami bariery 
filtracyjnej kłębuszka nerwowego. Bazując na powyższych informacjach można 
wnioskować, że poszukiwanie podłoża steroidooporności jest bardzo ściśle związane 
z czynnikami sprawczymi jednostki chorobowej, w której to zjawisko się obserwuje. 
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