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ROLE OF AQUAPORIN 2 IN RENAL WATER RESORPTION
IN NEONATES
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Katedra Fizjologii Zwierz¹t i Cytobiologii, Wydzia³ Biotechnologii i Hodowli
Zwierz¹t, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Streszczenie: Resorpcja wody w kanalikach nerkowych zale¿na od wazopresyny (AVP) odbywa siê
poprzez wyspecjalizowane kana³y wodne  akwaporyny 2 (AQP2). AQP2 to transb³onowe bia³ka o
tetramerycznej budowie, w której ka¿da podjednostka jest selektywnie przepuszczalna tylko dla cz¹steczek wody. U ssaków przy braku stymulacji wazopresyn¹, akwaporyna zmagazynowana jest w wewn¹trzkomórkowych pêcherzykach nab³onka kanalików dystalnych i zbiorczych. AVP oddzia³uje za porednictwem swoistych receptorów V2. W wyniku zwi¹zania wazopresyny z receptorem dochodzi do
wzrostu syntezy cAMP i zwiêkszenia aktywnoci kinazy bia³kowej A (PKA). Aktywna forma PKA
fosforyluje cytoplazmatyczny C-koniec seryny w 4 pozycjach: Ser256, Ser261, Ser264 i Ser269. Fosforylacja co najmniej trzech monomerów akwaporyny 2 jest warunkiem rozpoczêcia przemieszczania siê
AQP2 z pêcherzyków, a nastêpnie fuzji tego bia³ka ze szczytow¹ b³on¹ komórki. Nerki noworodków
zwierz¹t i ludzi wykazuj¹ szereg odrêbnoci zarówno morfologicznych, jak i czynnociowych. Procesom
adaptacji, wzrostu i dojrzewania towarzyszy nasilenie zachorowañ, w których najwiêkszy udzia³ przypisuje siê zaburzeniom wodno-elektrolitowym na skutek utraty wody i elektrolitów zarówno drog¹
nerkow¹, jak i poza nerkow¹. Zaburzeniom bilansu wodnego sprzyja pourodzeniowa niedojrza³oæ nerek
 ich w¹ska rezerwa czynnociowa i ograniczone mo¿liwoci do wydalania zagêszczonego moczu. Ma³a
zdolnoæ nerek noworodków do oszczêdzania wody mo¿e wynikaæ nie tylko ze zmniejszonej zdolnoci
do wytwarzania gradientu osmotycznego w rdzeniu nerki, ale równie¿ z mniej sprawnej odpowiedzi
nerek na wazopresynê z udzia³em AQP2. Udzia³ tej akwaporyny w kanalikowej resorpcji wody u
noworodków nie jest wyjaniony, a wydaje siê, ¿e mo¿e ona stanowiæ kluczow¹ rolê w tym procesie.
Ekspresja AQP2 w kanalikach nerkowych nowonarodzonych zwierz¹t i ludzi jest o blisko 50% ni¿sza w
porównaniu z osobnikami doros³ymi. Ponadto w nerkach noworodków stwierdza siê zmniejszon¹ wra¿liwoæ kanalików nerkowych na dzia³anie wazopresyny (zwi¹zan¹ z mniejsz¹ ekspresj¹ receptorów V2),
wysok¹ koncentracjê PGE2, niskie stê¿enie cAMP oraz ograniczon¹ produkcjê PKA typu alfa. Stwierdzono równie¿, ¿e u noworodków, w odró¿nieniu od osobników doros³ych, brak jest cis³ej zale¿noci
pomiêdzy stê¿eniem wazopresyny a wydalaniem akwaporyny 2 z moczem.
S³owa kluczowe: noworodki, nerki, wazopresyna, receptory V2, akwaporyna 2.
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Summary: Arginine vasopressin (AVP) related water resorption in the collecting duct acts through aquaporins 2  specific water channels. AQP2 are small integral tetrameric plasma membrane proteins. Each of
four subunits is selectively permeable to water. In mammals lack of vasopressin stimulation causes AQP2
storage in intracellular vesicles of the principal cells of the renal distal tubule and collecting duct. AVP acts
through specific V2 receptors. Arginine vasopressin receptor binding increases intracellular production of
cAMP and increases protein kinase A (PKA) activity. Ser256, Ser261, Ser264 and Ser269 are phosphorylated in the cytoplasmic C-terminal region of AQP2 by active PKA. Phosphorylation of at least three
AQP2 monomers in each tetramer is required to start AQP2 translocation from intracellular vesicles and
to cause their fusion with the apical membrane. Kidneys of animals and human neonates show a lot of
morphological and functional differences. Adaptation, growth and maturation processes may be accompanied by escalation of diseases. Especially water-electrolyte imbalance can occur as a result of renal and
extrarenal loss of water and electrolytes. Kidney immaturity after birth (renal narrow functional reserve
and limited ability to excrete concentrated urine) favors this kind of disorders. Reduced ability to form
osmotic gradient in kidney medulla as well as less efficient kidney response to vasopressin with AQP2
may cause lower capacity to save water in neonate kidneys. Role of this aquaporin in water tubular
resorption in neonate is not explained but it may play the key role in this process. The renal tubular AQP2
expression in neonates is about 50% lower than in adults. In addition lower expression of V2 receptors in
newborn kidneys causes reduced response to AVP. Higher levels of PGE2, lesser levels of cAMP and
restricted PKAa production are also observed in neonates. Moreover in neonates in comparison to adults
renal AQP2 excretion do not correlate strictly with AVP concentration.
Key words: neonates, kidneys, vasopressin, V2 receptors, aquaporin 2.

WSTÊP
Akwaporyna 2 (AQP2) to transb³onowe bia³ko o masie cz¹steczkowej 29 kDa
zlokalizowane g³ównie w komórkach kanalików dystalnych i zbiorczych nerek.
Unikatowa budowa AQP2 i jej selektywna przepuszczalnoæ tylko dla cz¹steczek
wody sprawia, ¿e ma ona fundamentalne znaczenie w nerkowej regulacji bilansu
wodnego [4, 8, 14, 17, 45]. Ekspresja akwaporyny 2 w nerkach u doros³ych
osobników jest cile regulowana przez antydiuretyczny hormon wazopresynê (AVP).
Hormon ten o masie cz¹steczkowej 1084 Da syntetyzowany jest w podwzgórzu i
magazynowany w tylnym p³acie przysadki mózgowej. Podstawowymi bodcami
stymuluj¹cymi uwalnianie AVP s¹ wzrost cinienia osmotycznego p³ynu pozakomórkowego i zmniejszenie objêtoci krwi kr¹¿¹cej [1, 21, 27]. U osobników doros³ych
w odpowiedzi na wzrost koncentracji wazopresyny w osoczu krwi w ci¹gu ok.
1 minuty dochodzi do przemieszczania AQP2 z pêcherzyków i jej fuzji z apikaln¹
b³on¹ komórek. W efekcie dochodzi prawie do 5-krotnego wzrostu przepuszczalnoci
kanalików dystalnych i zbiorczych dla wody [15, 29]. U ssaków przy braku
stymulacji wazopresyn¹, akwaporyna zmagazynowana jest w pêcherzykach wewn¹trz
komórek nab³onka kanalików nerkowych [11, 25].
Liczne badania przeprowadzone u noworodków ludzkich oraz zwierz¹t laboratoryjnych wykaza³y zmniejszon¹ zdolnoæ nerek do oszczêdzania wody [40, 47, 53, 54,
55]. Ograniczone mo¿liwoci kanalików nerkowych do zatrzymywania wody we
wczesnym okresie pourodzeniowym s¹ wypadkow¹ dzia³ania wielu czynników.
Wród nich nale¿y wymieniæ mniej sprawn¹ odpowied nerek na wazopresynê z
udzia³em AQP2. Udzia³ tej akwaporyny w kanalikowej resorpcji wody u noworod-
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ków zwierz¹t i ludzi nie jest w pe³ni wyjaniony, a wydaje siê, ¿e mo¿e on stanowiæ
kluczow¹ rolê w tym procesie.

MECHANIZM TRANSPORTU I FUZJI AQP2 Z B£ON¥
KOMÓRKOW¥
Wazopresyna oddzia³uje za porednictwem swoistych receptorów V typu drugiego
(V2) zlokalizowanych w b³onie przypodstawno-bocznej komórek kanalików dystalnych i
zbiorczych [27, 47]. W wyniku zwi¹zania wazopresyny z receptorem V2 dochodzi do
aktywacji podjednostki alfa bia³ka Gs, która z kolei stymuluje cyklazê adenylanow¹. W
efekcie wzrasta produkcja cAMP, który nastêpnie zwiêksza aktywnoæ kinazy bia³kowej
A (PKA) [4, 13, 15, 50]. Aktywna forma PKA fosforyluje serynê w pozycji Ser256,
zlokalizowan¹ na cytoplazmatycznym C-koñcu monomeru AQP2. Fosforylacja co
najmniej trzech monomerów akwaporyny 2 jest warunkiem rozpoczêcia przemieszczania
siê AQP2 z pêcherzyków, a nastêpnie fuzji tego bia³ka z apikaln¹ b³on¹ komórki i zmiany
jej przepuszczalnoci dla wody (ryc. 1) [15, 24].
Ostanie badania przeprowadzone na modelach zwierzêcych wykaza³y, ¿e w
odpowiedzi na AVP fosforylacja seryny zachodzi równie¿ w pozycji: Ser261, Ser264
i Ser269. Znaczenie fosforylacji wymienionych pozycji seryny nie jest w pe³ni
wyjanione. Trudno równie¿ jednoznacznie stwierdziæ, czy wszystkie te pozycje s¹
fosforylowane w danej podjednostce AQP2 [7, 37, 38]. Wykazano jednak, ¿e
fosforylacja Ser256 jest warunkiem niezbêdnym do rozpoczêcia redystrybucji z
pêcherzyków i fuzji akwaporyny 2 z b³on¹ komórkow¹ [7, 52, 57].
Z badañ przeprowadzonych na szczurach wynika, ¿e po podaniu syntetycznego
analogu wazopresyny  dezmopresyny  DDAVP (deamino-D-argininowazopresyna)
fosforylacja seryny w pozycji 269 stanowi rednio od 3 do 26% ca³kowitej iloci
ufosforylowanej AQP2 w nerce. Fosforylacji w pozycji 264 ulega niespe³na 5%
seryny w kanalikach zbiorczych. Pomimo wysokiego poziomu podstawowego
zmianom nie ulega iloæ ufosforylowanej Ser256 [15]. U tych samych szczurów, w
przeciwleg³ej nerce stwierdzono, ¿e po iniekcji DDAVP iloæ AQP2 w apikalnej b³onie
kanalików zbiorczych wzrasta z 11% do 25%. Podobne zale¿noci w odpowiedzi
na dezmopresynê obserwowano w hodowlach komórkowych (collecting duct cell
line mpk CCD). Autorzy cytowanych badañ sugeruj¹, ¿e pomiar wzrostu iloci
ufosforylowanej Ser269 w kanalikach nerkowych móg³by pos³u¿yæ jako konstytutywny wskanik odzwierciedlaj¹cy dzia³anie wazopresyny oraz iloci akwaporyny 2
wbudowanej w szczytow¹ b³onê komórek kanalików zbiorczych [15].
W procesie wbudowywania akwaporyny 2 w b³onê komórkow¹ istotn¹ rolê
odgrywa wewn¹trzkomórkowy wzrost stê¿enia jonów wapnia [41]. Zahamowanie
wzrostu poziomu wewn¹trz komórek Ca2+ ca³kowicie znosi wzrost przepuszczalnoci
kanalików nerkowych dla wody. Interakcja wazopresyny z receptorem V2 i aktywacja PKA powoduje m.in. uwalnianie wapnia z magazynów wewn¹trzkomórkowych
za porednictwem receptorów rianodynowych (RyR1) [7]. Zwiêkszenie koncentracji
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RYCINA 1. Schemat przedstawiaj¹cy aktywacjê bia³ka Gs, wewn¹trzkomórkowy wzrost
produkcji cAMP, aktywacjê PKA, wewn¹trzkomórkowy wzrost Ca 2+, aktywacja PKCa oraz
fosforylacjê i wbudowywanie AQP2 w szczytow¹ b³onê komórek kanalików dystalnych w odpowiedzi
na stymulacjê AVP (na podstawie [7])
FIGURE 1. Schematic representation of Gs activation, increased intracellular cAMP production, PKA
activiation, increased intracellular Ca2+ levels, PKCa activiation, phosphorylation and fusion of AQP2
with the apical plasma membrane of the collecting duct cells in response to AVP stimulation (based on [7])

Ca2+ aktywuje m.in. kalmodulinê, kinazê bia³kow¹ C alfa (PKC-alfa) oraz fosfolipazê
A (PLA) (ryc. 1) [7].
Mechanizm dzia³ania wapnia w kanalikach nerkowych jest z³o¿ony i nadal w
pe³ni niewyjaniony. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e u szczurów wzrost koncentracji
wapnia w osoczu krwi wywo³any podawaniem witaminy D, powodowa³ zmniejszenie o blisko 50% ekspresji akwaporyny 2 w komórkach kanalików zbiorczych
[6]. Przypuszczalnie wzrost osoczowej koncentracji wapnia powoduje m.in.
zahamowanie aktywacji stymulowanej przez wazopresynê cyklazy adenylowej i
zmniejszenie produkcji cAMP [6]. Jak podaje Procino i in. [31], wzrost osoczowej koncentracji Ca2+ stymuluje zlokalizowany m.in. w b³onie podstawnej komórek receptor wapnia zewn¹trzkomórkowego CaR (calcium-sensing receptor).
Przypuszczalnie pobudzenie CaR powoduje m.in. poprzez aktywacjê fosfolipazy
C (PLC), zmniejszenie produkcji cAMP, zwiêkszenie zawartoci F-aktyny, a
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RYCINA 2. AQP2 po fuzji z b³on¹ komórkow¹ jest wydzielana do moczu lub ulega endocytozie
FIGURE 2. AQP2 after fusion with cell membrane is excreted into urine or undergo endocytosis

tak¿e aktywacjê kinazy bia³kowej C. Aktywna forma PKC najprawdopodobniej
pobudza m.in. proces endocytozy AQP2 [4,31].
W procesie redystrybucji akwaporyny 2 z pêcherzyków uczestnicz¹ liczne bia³ka
motoryczne i cytoszkieletu. S¹ to m.in. dyneina, dynaktyna oraz miozyna. Ponadto w
fuzji z b³on¹ komórkow¹ pêcherzyków transportuj¹cych AQP2 bior¹ udzia³ specyficzne
bia³ka VAMP-2 (vesicle-associated membrane protein 2) oraz syntaksyna-4 [4, 15,
49]. Po zakoñczeniu stymulacji wazopresyn¹, AQP2 mo¿e ulec endocytozie lub zostaæ
wydzielona do wiat³a cewek nerkowych. Oko³o 3% AQP2 w kanalikach zbiorczych
wydalane jest wraz z moczem, co pozytywnie koreluje z poziomem wazopresyny w
osoczu krwi (ryc. 2) [48]. Na podstawie tej zale¿noci wysuniêto koncepcjê, ¿e pomiar
AQP2 w moczu mo¿e byæ czu³ym, biochemicznym wskanikiem dzia³ania wazopresyny
w nerkach oraz przydatnym parametrem w diagnozowaniu zaburzeñ gospodarki wodnej
[4, 26, 28, 37].
Redystrybucja AQP2 z wewn¹trzkomórkowych pêcherzyków do b³ony szczytowej komórek kanalików zbiorczych oraz wydalanie tych bia³ek z moczem nastêpuje
w tak zwanej szybkiej odpowiedzi na wazopresynê. Podczas d³ugotrwa³ego
odwodnienia, zwiêkszone wydzielanie wazopresyny przyczynia siê do adaptacyjnych
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zmian ogólnej puli AQP2 [9,15]. D³ugotrwa³e podawanie wazopresyny szczurom
Bratttleboro, z wrodzonym genetycznie niedoborem AVP, powoduje zwiêkszenie
ekspresji AQP2 i normalizacjê diurezy [5]. Ca³kowita iloæ tego bia³ka wzrasta w
wyniku zwiêkszenia wewn¹trzkomórkowej koncentracji cAMP i PKA. Kinaza
bia³kowa A fosforyluje bia³ka m.in. CREB-P (cyclic-AMP response element-binding
protein) oraz c-Jun/c-Fos, które nasilaj¹ transkrypcjê genu akwaporyny 2 [2, 4, 42].

ROLA WAZOPRESYNY W NERKOWEJ RETENCJI WODY
U NOWORODKÓW
Nerki noworodków zwierz¹t i ludzi wykazuj¹ szereg odrêbnoci zarówno
morfologicznych, jak i czynnociowych w porównaniu z osobnikami doros³ymi.
Charakteryzuje je w¹ska rezerwa czynnociowa oraz ograniczone mo¿liwoci do
wydalania zagêszczonego moczu [32, 33]. U niemowl¹t, zarówno urodzonych
przedwczenie jak i o terminie, mocz ulega zagêszczeniu maksymalnie do 600
800 mmol/kg H2O [22, 30, 33]. Zdolnoæ do zagêszczania moczu u niemowl¹t wrasta
stopniowo i pe³n¹ wartoæ osi¹ga w 1218 miesi¹cu ¿ycia [54, 55]. Ograniczone
mo¿liwoci nerek do oszczêdzania wody we wczesnym okresie pourodzeniowym
s¹ wynikiem dzia³ania wielu czynników. Wród nich nale¿y wymieniæ m.in. niepe³n¹
dojrza³oæ struktury morfologicznej nerek, zmniejszon¹ zdolnoæ do wytwarzania
wysokiego gradientu osmotycznego w rdzeniu nerki oraz mniej sprawn¹ odpowied
kanalików dystalnych i zbiorczych na wazopresynê z udzia³em AQP2 [6, 46, 47].
U noworodków szczurzych obserwuje siê niski poziom wazopresyny magazynowanej w tylnym p³acie przysadki mózgowej. Wykazano jednak, ¿e pod wp³ywem
przed³u¿aj¹cego siê odwodnienia m³ode szczury zdolne s¹ do sekrecji AVP na
poziomie zbli¿onym do osobników doros³ych [3]. Badania przeprowadzone na
ciê¿arnych owcach wskazuj¹ równie¿ na pe³n¹ zdolnoæ p³odów do sekrecji wazopresyny w odpowiedzi na podanie hipertonicznego roztworu [51]. Wykazano, ¿e
odwodnienie matek powoduje wzrost stê¿enia wazopresyny we krwi p³odów z 3
do 19 pg/ml [20].
Kr¹¿¹ca w osoczu krwi wazopresyna ulega czêciowo filtracji w k³êbuszkach
nerkowych i wydalana jest wraz z moczem [47]. Badania przeprowadzone u
noworodków ludzkich wykaza³y, ¿e nerkowe wydalanie AVP w pierwszym miesi¹cu
¿ycia jest wiêksze u wczeniaków (rednio 93 pg/mg kreatyniny) ni¿ u noworodków
donoszonych (rednio 37 pg/mg kreatyniny) i wartoci te zbli¿one s¹ do obserwowanych u doros³ych [47].
Pomimo wzmo¿onej produkcji AVP w odpowiedzi na wzrost cinienia osmotycznego
krwi, zarówno u p³odów jak i noworodków, wed³ug wiêkszoci autorów nie dochodzi do
wzrostu zagêszczenia moczu. Ponadto nie obserwuje siê typowego zwi¹zku pomiêdzy
koncentracj¹ wazopresyny a cinieniem osmotycznym moczu [3, 45, 54].
Wród wielu czynników, ograniczaj¹cych zdolnoæ nerek do produkcji zagêszczonego moczu w odpowiedzi na wazopresynê, nale¿y wymieniæ m.in. mniejsz¹ u
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noworodków ekspresjê receptorów V2 [3, 9, 18, 42, 54]. U szczurów mRNA dla
receptorów V2 wykazano w 16. dniu ¿ycia p³odowego. Liczba tych receptorów
gwa³townie wzrasta po 20. dniu ¿ycia postnatalnego, osi¹gaj¹c wartoci typowe dla
osobników doros³ych w 5. tygodniu ¿ycia [31]. Zwi¹zanie AVP z receptorem V2
prowadzi do wzrostu syntezy cAMP [1,21]. Wykazano, ¿e u noworodków szczurów,
królików i psów produkcja cAMP w odpowiedzi na wazopresynê jest zdecydowanie
ni¿sza i stanowi oko³o 1/3 produkcji u osobników doros³ych [3]. Badania przeprowadzone u prosi¹t dowiod³y, ¿e zdolnoæ do wydalania zagêszczonego moczu jest
proporcjonalna do iloci wytworzonego w komórkach kanalików nerkowych cAMP.
W nerkach nowonarodzonych szczurów stwierdza siê wysoki poziom fosfodiesterazy
rozk³adaj¹cej cAMP [35]. Wysokie stê¿enie tego enzymu w pierwszych dniach ¿ycia
wskazywaæ mo¿e, ¿e to wysoka aktywnoæ procesów degradacji cAMP, a nie jego
niska synteza w sposób istotny ogranicza zdolnoæ niedojrza³ych nerek do wydalania
zagêszczonego moczu [35]. Zastosowanie specyficznego inhibitora fosfodiesterazy
powoduje nie tylko wzrost produkcji cAMP w ilociach typowych dla doros³ych,
ale tak¿e istotnie zwiêksza stymulowan¹ wazopresyn¹ przepuszczalnoæ kanalików
nerkowych dla wody [3].
Wp³yw na nisk¹ produkcjê cAMP w kanalikach nerkowych noworodków maj¹
równie¿ prostaglandyny [55]. Wysokie stê¿enie PGE2 w moczu obserwowano
u noworodków ró¿nych gatunków zwierz¹t. W nerce wystêpuje kilka typów
receptorów EP dla prostaglandyny E2 [39]. Ka¿dy z nich aktywuje inny wewn¹trzkomórkowy szlak reakcji [3]. Receptor EP3 zlokalizowany w korowych oraz
rdzeniowych kanalikach zbiorczych jest sprzê¿ony z bia³kiem Gi. W tym odcinku
nefronu PGE 2 , po po³¹czeniu z receptorem, hamuje cyklazê adenylanow¹
aktywowan¹ przez bia³ko G i. Badania ekspresji mRNA dla EP 3 w nerkach
króliczych noworodków wykaza³y, ¿e jest ona, w porównaniu z osobnikami
doros³ymi, wysoka i zmienia siê wraz z wiekiem [3]. Ekspresja mRNA dla
receptorów EP3 wzrasta podczas pierwszych dwóch tygodni ¿ycia, po czym
gwa³townie obni¿a siê, osi¹gaj¹c miêdzy 8. a 10. tygodniem ¿ycia wartoci
typowe dla doros³ych osobników [3]. Matson i in. [23] wykazali istotny wzrost
molalnoci moczu u p³odów owiec po podaniu indometacyny, inhibitora cyklooksygenazy (COX), enzymu uczestnicz¹cego w syntezie prostaglandyn. Istotne
zmiany przepuszczalnoci, niedojrza³ych kanalików zbiorczych, dla wody po
podaniu indometacyny, jednoznacznie wskazuj¹ na du¿y udzia³ prostaglandyn w
hamowaniu stymulowanej przez AVP kanalikowej resorpcji wody [23].

ZMIANY EKSPRESJI AKWAPORYNY 2 W KANALIKACH
DYSTALNYCH I ZBIORCZYCH NEREK NOWORODKÓW
W nerkach szczurzych noworodków poziom AQP2 jest ni¿szy o oko³o 52% w
porównaniu z osobnikami doros³ymi [3]. Yasiu i in. [53] stwierdzili, ¿e iloæ
AQP2 w kanalikach zbiorczych szczurów wzrasta gwa³townie miêdzy 10. a 40.
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dniem ¿ycia i osi¹ga maksymalne wartoci w 10. tygodniu. Baum i in. [2]
obserwowali obecnoæ AQP2 ju¿ w 18. dniu ¿ycia p³odowego szczurów i istotny
wzrost jej ekspresji w 3. dniu po urodzeniu. U owiec poziom p³odowego mRNA
dla AQP2 w 100.150. dniu ci¹¿y stanowi rednio 17% wartoci obserwowanych
u doros³ych. Tu¿ przed porodem iloæ ta wzrasta do 40%. Niski poziom AQP2
obserwowano równie¿ u ludzkich p³odów w drugiej po³owie ci¹¿y [21].
Pomimo istotnie ni¿szej ekspresji akwaporyny 2 w okresie neonatalnym, w stanie
odwodnienia wzrasta ona u noworodków do poziomu obserwowanego dla doros³ych
[47]. Wzrost poziomu tego bia³ka w kanalikach niedojrza³ej nerki nie jest zbie¿ny
ze wzrostem molalnoci moczu [3]. Po podaniu desmopresyny, zarówno m³odym
jak i dojrza³ym szczurom, obserwuje siê nasilony transport AQP2 z wewn¹trzkomórkowych pêcherzyków i fuzjê tego bia³ka ze szczytow¹ b³on¹ komórek
kanalików. Towarzysz¹ce tym procesom istotne zwiêkszenie molalnoci moczu
stwierdza siê jednak tylko u doros³ych szczurów [3]. W zwi¹zku z powy¿szym,
mniejsza zdolnoæ noworodków do produkcji zagêszczonego moczu w odpowiedzi
na AVP musi byæ wynikiem wp³ywu równie¿ innych czynników. Bonilla-Felix [3]
oraz Zelenina i in. [49] podaj¹, ¿e jedn¹ z przyczyn niskiego zagêszczenia moczu
jest niedojrza³a struktura nerek noworodków, która uniemo¿liwia wytworzenie i
utrzymanie w tkance ródmi¹¿szowej wysokiego cinienia osmotycznego [3, 49].
Po fuzji akwaporyny 2 z apikaln¹ b³on¹ komórek kanalików nerkowych mo¿e
ona ulec endocytozie lub zostaæ wydzielona do moczu (ryc. 2) [4, 15]. W badaniach
u noworodków ludzkich wykazano, ¿e we wczesnym okresie postnatalnym wydalanie
AQP2 z moczem jest istotnie ni¿sze ni¿ u doros³ych [46, 54]. Wed³ug Zeleniny i
in. [54] wydzielanie tego bia³ka wraz z moczem istotnie wzrasta w pierwszych 2.
3. tygodniach ¿ycia. Ci sami autorzy stwierdzili równie¿, ¿e wielkoæ nerkowego
wydalania akwaporyny 2 w 1. tygodniu ¿ycia nie jest zale¿ne od poda¿y p³ynów.
Ponadto wykazali istotnie wy¿sze nerkowe wydalanie akwaporyny 2 u ch³opców
ni¿ u dziewczynek. Tsukahara i in. [46, 47] analizowali wydzielanie AQP2 z moczem
u noworodków donoszonych oraz wczeniaków w 1. i 4. dniu po porodzie oraz
w 1. miesi¹cu ¿ycia. Wed³ug tych autorów poziom nerkowego wydalania AQP2
w pierwszych dniach ¿ycia stanowi ok. 50% obserwowanego u doros³ych.
W 4. dniu stwierdzono, ¿e u obu grup dzieci wydalanie nerkowe AQP2 by³o ni¿sze
w porównaniu z dniem 1. Nie stwierdzono natomiast w tym dniu istotnych ró¿nic
w nerkowym wydalaniu AQP2 pomiêdzy noworodkami urodzonymi przedwczenie
i w prawid³owym terminie [47]. Wydzielanie AQP2 z moczem w 1. miesi¹cu ¿ycia
równie¿ by³o podobne u obu grup dzieci, nadal by³o jednak ni¿sze ni¿ u doros³ych.
Na uwagê zas³ugujê fakt, ¿e wydalanie nerkowe AQP2 u wczeniaków dodatnio
koreluje z molalnoci¹ moczu [46]. Zwi¹zek pomiêdzy nerkowym wydaniem
AQP2 a AVP oraz molalnoci¹ moczu u wczeniaków obserwowali równie¿ Iacobelli
i in. [12]. Autorzy ci obserwowali w 3. dniu ¿ycia istotny wzrost wydalania
nerkowego AQP2, któremu towarzyszy³ istotny wzrost cinienia osmotycznego moczu
oraz wielkoci filtracji k³êbkowej.
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Wed³ug danych literaturowych aktywacja zale¿nej od wapnia kinazy bia³kowej
C (PKC) mo¿e skutecznie modulowaæ odpowied kanalików zbiorczych na stymulacjê wazopresyn¹ [16]. Znane s¹ m.in. trzy izoformy kinazy bia³kowej C: alfa, delta
i zeta. Badania przeprowadzone na szczurach Wistar, w 9.12., 20.22. dniu i 2.
3. miesi¹cu ¿ycia wykaza³y, ¿e koncentracja PKC typu alfa i delta wzrasta w miarê
rozwoju, podczas gdy poziom PKC typu zeta nie zmienia siê [16]. Istotny wzrost
stê¿enia PKC typu alfa stwierdzono w 20.24. dniu, i zbiega siê on w czasie ze
zwiêkszeniem przepuszczalnoci kanalików nerkowych w odpowiedzi na wazopresynê. Udzia³ poszczególnych izoform kinazy bia³kowej C w mechanizmie transportu i fuzji AQP2 indukowanej AVP nadal nie jest znana. Ograniczona zdolnoæ
do koncentracji moczu u myszy z mutacj¹ genu dla PKC typu alfa, potwierdza jednak
w pe³ni sugestiê o jej istotnym udziale w procesie nerkowej retencji wody [16].
Wysoka koncentracja jonów Ca2+ w osoczu krwi powoduje u dzieci zmniejszone
wydalanie AQP2 z moczem i mo¿e byæ przyczyn¹ nocnego moczenia [48]. Jak
wspomniano wczeniej, wzrost zewn¹trzkomórkowej koncentracji wapnia stymuluje
receptor CaR i tym samym przyczynia siê do zmniejszenia zdolnoci nerek do
produkcji zagêszczonego moczu [34].
Badania u szczurzych noworodków wykaza³y, ¿e podanie angiotensyny II
powoduje wzrost poziomu AQP2, podobnego do zmian wywo³anych przez wazopresynê u doros³ych szczurów [21]. Yasui i in. [53] dowiedli, ¿e na ekspresjê
akwaporyny w pierwszych dniach ¿ycia wp³yw maj¹ równie¿ glikokortykoidy.
Pojedyncza iniekcja betametazonu powoduje wzrost mRNA dla akwaporyny 2 u noworodków [53]. Zmian ekspresji AQP2 po podaniu glikokortykoidów nie stwierdza
siê u doros³ych osobników [40].

PODSUMOWANIE
Ekspresja akwaporyny 2 w nerkach noworodków wielu gatunków zwierz¹t i ludzi
jest blisko o 50% ni¿sza w porównaniu z osobnikami doros³ymi. Niska iloæ AQP2
w niedojrza³ych kanalikach nerkowych, nie jest jednak jedyn¹ determinant¹ ograniczaj¹c¹ zdolnoæ noworodków do produkcji zagêszczonego moczu. Wród wielu
czynników limituj¹cych wydalanie silnie skoncentrowanego moczu nale¿y wymieniæ
równie¿ zmniejszon¹ wra¿liwoci kanalików nerkowych na dzia³anie wazopresyny
(zwi¹zan¹ z mniejsz¹ ekspresj¹ receptorów V2), wysok¹ koncentracjê PGE2, niskie
stê¿enie cAMP oraz ograniczona produkcja PKA typu alfa. Ponadto w rdzeniu
nerek noworodków brak jest dostatecznie wysokiego gradientu osmotycznego. Niskie
cinienie na szczycie brodawki nerkowej jest m.in. konsekwencj¹ niedojrza³ej
struktury nerek oraz ograniczonej czynnoci (sekrecji i absorpcji) komórek kanalików
nerkowych. Stosunkowo niska zawartoæ bia³ka w mleku, przewaga u noworodków
przemian anabolicznych i ni¿sza synteza mocznika dodatkowo utrudniaj¹ wytworzenie
i utrzymanie warstwowego rozk³adu molalnoci w niedojrza³ych nerkach.
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U osobników doros³ych, oko³o 3% AQP2 w kanalikach zbiorczych wydalane
jest wraz z moczem, co pozytywnie koreluje z poziomem wazopresyny w osoczu
krwi. U noworodków brak jest cis³ej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem wazopresyny
a nerkowym wydalaniem akwaporyny 2. Wyklucza to zatem wykorzystanie pomiaru
stê¿enia AQP2 w moczu jako parametru do oceny dzia³ania AVP w kanalikach
nerkowych w okresie neonatalnym.
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