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Suomalaistyyppistä, peittyvästi periytyvää munuaissairautta (congenital
nephrosis of the Í,ifiiistr iyþe, Cun) hãllirlóe voimakas valkuaisvirìsaiJuus jo
sikiökaudelta alkaen, mutta varhainen munuaisten poisto ja munuaissiirto poistavat
kaikki taudin oireet. Munuaiseen rajoittuvan luonteensa ansiosta CNF tarjoaa
ainutlaatuisen mallin vielä huonosti yinmärretyn munuaiskeräsen (glomerulukien)
filtraatiojärjestelmän tutkimiseksi ja valkuaisvirtsaisuuden - 

mekanismien
selvittämiseksi. Analyysimme CNF-potilaiden munuaisista ovat osoittaneet, että niiden
glomeruluksiin kertyy hapanta glykosfingolipidiä, disialosarj an gangliosideihin
kuuluvaa O-asetyyli-GD3:a. Spesifisten gangliosidimuutosten tiedetäãn liittyvän
tarkasti glomerulusten kehitysvaiheisiin ja koe-eläinmalleissa myös massiiviseen
valkuaisvirtsaisuuteen. -.

Tämän tutkielma¡ tarkoituksena oli hahmottaa 6¡p.porilaiden
disialogangliosidien kertymåüin johtavaa syytti perehtymällä gangliosidien hajotukselle
välttämättömien stimuloivien kofaktoreiden, ns. sfingolipidiaktivaartoriproteiinien
(SAP) eli saposiinien ekspressioon normaaleissa ja CNF-potilaiden
munuaiskudoksissa. Kaikki neljä tunnettua saposiiniproteiinia (4, B, C ja D) ovat
saman geenilokuksen tuotteita, jotka prosessoidaan proteolyyttisesti; yhteisestä
preku¡sorista, prosaposiinista- Saposiinien _fysiologista merkitystä kuvaavat
saposiinigeenin mutaatioista johtuvat lipidien kertymäsairaudet eli lipidoosit sekä
saposiinikasautumien assosioituminen lipidikertymiin monissa hydrolaasidefekteissä.
Näiden sairauksien yhteydet CNF:ään (mm. periytymismalli, gangliosidikertymät,
kudosvauriot) ovat merki näviä j a tutki m uk sen kannalta suu ntaa- antavia.

Saposiinien proteiinitason ekspressiota ja histologista lokalisaatiota
normaaleissa ja CNF-potilaiden munuaisissa tutkittiin epäsuoralla
immunofluoresenssitekniikalla munuaiskorteksin jääleikkeistä. Saposiinién eþressio
munuaiskudoksessa rajoittui tarkasti munuaistubulusten epiteelisoluihin, CNF-
potilailla heikommin myös glomerulusta ympäröivän Bowmanin kapselin
parietaaliseen epiteeliin. CNF-munuaisissa värjäytyminen oli luonteeltaan sèlvästi
granulaisempaa kuin normaalinäytteissä ilmenttien saposiinien lysosomaalista sijaintia
ja proteiinipitoisen glomerulussuodoksen voimakkaampaa reabsorptiota. Vy'estern
blotting -detektion perusteella saposiiniprekursorin asteittainen prosessointi
toiminnallisiksi saposiineiksi etenee CNF-potilailla normaalisti prosapoiiinin ollessa
kuitenkin munuaiskudoksen hallitsevin saposiinimuoto. PCR-tekniikalla valmistenu,
saposiiniprekursorille spesifinen cDNA-koetin osoitti Northern blotting -analyysissä
CNF-potilaiden saposiini-mRNA:n kooltaan ja ekspressiotasoltaan normaalia
vastaavaksi. Saposiinigeenin koko proteiinia koodaavan alueen sekvensointi CNF-
potilailta sulki pois pistemutaatioiden mahdollisuuden CNF-taudin perussyynä. Koska
myöskään lipidooseille tyypillistâ saposiinien sakkautumista CNF-potilaiden
glomerulusten O-asetyyli-GD3-kertymissä ei havaittu, saposiinien laajasta
substraattispesifisyydestä huolimatta niiden oletettua osuutta disialosarjan
gangliosidien hajotuksessa voidaan pitää epärodenntiköisenä.


