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Postępy w diagnostyce i leczeniu 
glomerulopatii C3

Niniejsze opracowanie jest próbą poszerzenia informacji i prezentacji no-
wych osiągnięć z zakresu diagnostyki i leczenia glomerulopatii C3 (C3G), 
rzadko spotykanej jednostki chorobowej, charakteryzującej się odkładaniem 
w kłębuszkach złogów złożonych głównie ze składowej C3 dopełniacza, przed-
stawionej na łamach Nefrologii i Dializoterapii Polskiej w 2016 r.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 57-63)

Progress in the diagnosis and treatment of C3 
glomerulopathy 

This manuscript is an attempt to expand information and present new achie-
vements in the field of diagnostics and treatment of C3 glomerulopathy (C3G), 
a rare disease that is characterized by deposition in the glomeruli of deposits 
composed mainly of the C3 component of complement, presented on the pages 
of Polish Nephrology and Dialysotherapy in 2016.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 57-63)
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Wprowadzenie
Układ dopełniacza stanowi jeden z naj-

ważniejszych pomostów pomiędzy wrodzo-
nymi i nabytymi (adaptacyjnymi) mechani-
zmami odporności. W jego skład wchodzi 
ponad 30 białek. Mutacje genów dla tych 
białek stanowią doskonały przykład zabu-
rzeń wrodzonych. Nabyte, mogą być zwią-
zane z obecnością specyficznych przeciw-
ciał lub niespecyficznych białek, takich jak 
monoklonalne paraproteiny. Mechanizm 
działania tych ostatnich jest właściwie taki 
sam – działają poprzez blokowanie po-
szczególnych białek, w tym szczególnie 
regulatorowych. W przypadku zaburzeń 
o charakterze nabytym, czynnikiem spu-
stowym może być dowolna infekcja. Układ 
ten bierze udział w identyfikacji obcych 
komórek, aktywacji czynników prozapal-
nych (anafilatoksyny), opsonizacji (proces 
niespecyficzny), następowej celowanej 
lizie komórkowej poprzez wytwarzanie 
membrane attack complex (MAC) – proces 
swoisty. Z punktu widzenia złożoności ca-
łego patomechanizmu aktywacji układu do-
pełniacza zasadnicze znaczenie ma udział 
C3-składowej we wszystkich szlakach jego 
aktywacji (klasycznej, lektynowej i alter-
natywnej). Aby zapobiec autodestrukcji 
komórek gospodarza, grupa substancji re-
gulatorowych zapobiega jego niekontrolo-
wanej aktywacji. Konsekwencją zaburzeń 
dotyczących tego układu może być nagro-
madzenie się substancji o charakterze wy-
bitnie prozapalnym (C3a, C4a, C5a), pro-
duktów rozszczepienia C3, opsonin (C3b) 
oraz MAC. Końcowym etapem, do którego 
prowadzą wyżej wymienione nieprawidło-
wości może być niewydolność narządowa, 
w tym nerek (C3G, immune-complex–me-
diated GN, pauci-immune GN czy wreszcie 
pierwotne błoniaste KZN) [1-6].

Glomerulopatia C3 (C3G) stanowi nie-
jednorodną i stosunkowo rzadko występu-

jącą grupę chorób, charakteryzującą się 
obecnością kłębuszkowych złogów złożo-
nych głównie z C3 składowej dopełniacza, 
przy jednoczesnym braku (istotnych ilości) 
immunoglobulin. Należą do niej takie typy 
glomerulopatii jak: choroba gęstych depo-
zytów (dense deposit disease - DDD), C3 
glomerulonephrits (C3GN) i genetycznie 
uwarunkowane nefropatie związane z mu-
tacjami genów odpowiedzialnych za syn-
tezę białek regulujących aktywność układu 
dopełniacza [7-11]. 

Badania nad zmianami patologicznymi 
w nerkach u chorych z genetycznie uwa-
runkowanymi defektami aktywacji ukła-
du dopełniacza mają wieloletnią historię 
[8, 9, 13, 14]. Wyodrębnienie nowego typu 
glomerulopatii, C3G było również sygna-
łem, który zapoczątkował zmiany w kla-
syfikacji kłębuszkowych zapaleń nerek 
[8, 9, 11, 15, 16]. Zostaną one szczegółowo 
omówione w oddzielnym opracowaniu. 

Obecnie obowiązująca definicja uznaje 
C3G za typ glomerulopatii charakteryzują-
cy się dominującym odkładaniem C3 oraz 
obligatoryjnie brakiem lub małą ilością zło-
gów zawierających immunoglobuliny (ilość 
złogów C3 musi być przynajmniej dwa razy 
większa niż immunoglobulinowych – nowe 
kryterium ilościowe) [3, 17-21].

Lepsze zrozumienie patomechanizmu 
powodującego uszkodzenie nerek na po-
ziomie ultrastrukturalnym, powiązanie 
go z obrazem histologicznym, stało się 
podstawą do kolejnych zmian w podziale 
i nomenklaturze KZN (głównie za sprawą 
właśnie C3G oraz gammapatii monoklo-
nalnych o nerkowym znaczeniu – MGRS). 
Obecnie niektórzy, najbardziej radykalni 
autorzy, postulują nawet usunięcie MPGN 
jako odrębnego typu histologicznego. Wy-
różniać mamy tylko: glomerulopatie zwią-
zane z obecnością kompleksów immuno-
logicznych, pauci-immune KZN, zapalenia 
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z obecnością przeciwciał przeciwko błonie 
podstawnej, KZN z obecnością immuno-
globulin monoklonalnych oraz te współist-
niejące z zaburzeniami dotyczącymi układu 
dopełniacza [22, 23]. Wydaje się jednak, że 
największe szanse na powszechne użycie 
ma podział oparty na obrazie IF, a postu-
lujący wyróżnienie: MPGN związanego 
z odkładaniem immunoglobulin, MPGN 
z dominującymi złogami C3 oraz idiopa-
tycznego MPGN (not C3G i not Ig-asso-
ciated MPGN). Podział ten po raz pierwszy 
został wprowadzony w badaniach w grupie 
pacjentów pediatrycznych (KZN z obra-
zem MPGN i dominującymi złogami C3), 
u których częściej obserwowano oporność 
na klasyczną terapię immunosupresyjną 
i gorsze rokowanie nerkowe, w stosunku 
do klasycznego MPGN. 

Kolejnym przyczynkiem do wyodręb-
nienia tego specyficznego typu MPGN było 
powiązanie zaburzeń nad kontrolą aktywa-
cji dopełniacza na drodze alternatywnej, 
z obrazem klinicznym, który w wielu przy-
padkach przypominał aHUS, najczęściej 
jednak bez zaawansowanej niewydolności 
wielonarządowej, z główną manifestacją 
nerkową [24, 25]. 

Dużym postępem w ocenie bioptatów 
jest wprowadzenie C3G-HI (C3G Histo-
pathologic Index), którego przydatność 
potwierdzono w szeroko zakrojonych ba-
daniach (37 Oddziałów Nefrologii należą-
cych do Spanish Group). Narzędzie to ma 
służyć ocenie aktywności i zaawansowa-
nia zmian w C3G. Prócz oceny histopa-
tologicznej dodatkowo określane są dane 
demograficzne, kliniczne, wykonywane 
są badania biochemiczne. Oceniana jest 
również odpowiedź na leczenie. Cało-
ściowa analiza służy określeniu czynni-
ków determinujących progresję choroby 
i ewentualną odpowiedź na leczenie. Do 
wymienionego badania włączono 134 
chorych (114 z C3GN oraz 20, u których 
rozpoznano DDD). U 21% badanych cho-
robę rozpoznano w dzieciństwie, u 34% 
w wieku 50 lat lub starszych. U 19 cho-
rych rozpoznano MGUS. W obrazie histo-
patologicznym najczęściej dominowała 
glomerulopatia błoniasto-rozplemowa. 
Wyniki tego badania pozwoliły na ustale-
nie pewnych prawidłowości. Praktycznie 
nie stwierdzono różnic w ocenie aktyw-
ności zmian. Potwierdzono statystycznie 
istotną różnicę w ocenie przewlekłości 
zmian w zależności od wieku. W grupie 
pediatrycznej zanotowano znacznie mniej 
zmian o typie zwłóknienia kłębuszków, za-
niku cewek i włóknienia macierzy. Różnice 
te były jednakowe w przypadku zarówno 
C3GN, jak i DDD. W czasie 43 miesięcy 
obserwacji u 40% włączonych pacjentów 
doszło do rozwoju schyłkowej niewydol-
ności nerek. Przeżycie nerkowe było za-
leżne od Total Chronicity Score (TCS). 
Do głównych czynników złego rokowania 
zaliczono w tym badaniu: wiek, podwyż-
szone stężenia kreatyniny w chwili roz-
poznania, nasilony białkomocz, wartość 
TCS, brak stosowania łączonego leczenia 
preparatami MMF i steroidów. W końco-
wych wnioskach tego badania zwrócono 
również uwagę na brak ostrych granic 

(objawy kliniczne, wyniki badań innych niż 
ocena bioptatu) umożliwiających pewne 
rozpoznanie i odróżnienie DDD od C3GN. 
Również analiza dysfunkcji poszczegól-
nych elementów umożliwiających akty-
wację układu dopełniacza nie dała jasnej 
odpowiedzi, z którą postacią nefropatii 
mamy do czynienia – w obu przypadkach 
obserwowano obecność C3NeF, auto-
przeciwciał stabilizujących C3 konwerta-
zę, przeciwciała w stosunku do C3 i C5 
konwertazy (często równocześnie), jak 
również mutacje w zakresie CFB, C3b 
i innych [26].

U źródeł powstawania C3G leżą zło-
żone zaburzenie aktywacji układu dopeł-
niacza i/lub jego degradacji z następowym 
odkładaniem w tkankach jego składowych. 
Lepsze zrozumienie patomechanizmów 
powstawania tej jednostki chorobowej 
z pewnością może doprowadzić do powsta-
nia celowanych leków „antydopełniaczo-
wych” (targeted anticomplement agents), 
jak również niesie możliwość wskazania 
czynników predykcyjnych mających wpływ 
na rokowanie i możliwości skuteczniejsze-
go („świadomego”) leczenia, z pomijaniem 
przypadków nieuleczalnych lub takich, 
w których leczenie może przynieść więcej 
szkód niż pożytku. Znajomość ta umożliwia 
również poszukiwanie nowych substancji 
o charakterze biomarkerów, których zmia-
ny stężenia mogą świadczyć o odpowiedzi 
terapeutycznej (np. rozpuszczalny C5b-9) 
[1-3, 27]. 

Również i w przypadku C3G, nie moż-
na zapominać o najnowszych zaleceniach 
KDIGO (2019), które w sposób szczególny 
zwracają uwagę na znajomość czynników 
ryzyka, wpływających na przebieg i ro-
kowanie kłębuszkowych zapaleń nerek. 
Czynniki te mają pierwszorzędne znacze-
nie w ocenie: indywidualnych czynników 
progresji PChN, indywidualizacji leczenia 
w poszczególnych typach KZN ale i u po-
szczególnych pacjentów, możliwości prze-
widywania odpowiedzi na leczenie [28, 29].

Patogeneza
Poznanie patomechanizmu powodu-

jącego w końcowym rozrachunku mani-
festację kliniczną C3G bazuje na zrozu-
mieniu mechanizmów uczestniczących 
w kontroli (aktywacji/inhibicji) układu do-
pełniacza. Układ ten stanowi integralną 
część układu wrodzonej odporności i od-
powiada za zdolności eliminacji patoge-
nów na drodze humoralnej (przeciwciała) 
i/lub fagocytozy. W warunkach fizjologii 
układ ten utrzymywany jest w stanie stałej 
gotowości dzięki istnieniu skomplikowa-
nego systemu aktywatorów i inhibitorów. 
Niekontrolowana, nawet minimalna zmia-
na tej równowagi, dzięki istnieniu mutacji, 
polimorfizmu genów, przy współudziale 
fizjologicznych systemów wzmacniania 
sygnału, może doprowadzać do katastrofy. 
W badaniach dotyczących poszczególnych 
typów KZN, w tym rejestrów narodowych, 
w ponad 80% przypadków C3G udowod-
niono jej związek z mutacjami genetyczny-
mi i/lub obecnością autoprzeciwciał (wpływ 
tych czynników na stabilność C3 konwer-
tazy) [30-40].

Mechanizmy aktywacji układu dopeł-
niacza oraz następstwa braku fizjologicz-
nej kontroli tego procesu przedstawiono 
w poprzednim opracowaniu [7]. 

W aktywacji dopełniacza na drodze 
alternatywnej odgrywa rolę C3b, biorąca 
udział w niespecyficznym wiązaniu i na-
stępowym niszczeniu, zarówno komórek 
obcych (głównie bakterii), jak i komórek 
gospodarza. Do ich uszkodzenia docho-
dzi poprzez wzajemną interakcję na po-
wierzchni komórek C3b, aktywację czyn-
nika B (CFB – Complement Factor B), 
który jest rozszczepiany przy współudziale 
czynnika D (CFD) do formy aktywnej C3 
konwertazy (C3bBb) – aktywacja na zasa-
dzie amplification loop. Końcowym etapem 
tego złożonego procesu jest powstanie 
i aktywacja C5 konwertazy (poprzez formę 
C3bBbC3b), mającej bezpośredni wpływ 
na powstanie MAC (MAC C5b-9). Ostatnim 
aktem tego procesu jest powstanie w bło-
nie komórkowej mikrootworów (o śred-
nicy około 10 nm), przez które dochodzi 
do przemieszczania się jonów wapnia, co 
prowadzi do utraty polaryzacji mitochon-
driów z zaburzeniami energetycznymi 
ATP-azowo zależnymi. Końcowym efek-
tem jest śmierć komórki na drodze nekro-
zy lub apoptozy. Aby w stanie zdrowia nie 
dochodziło do niekontrolowanej aktywacji 
i amplifikacji omówionych powyżej proce-
sów toczących się w fazie odpowiedzi hu-
moralnej, jak i komórkowej konieczna jest 
obecność wielu mechanizmów zabezpie-
czających. Zaliczamy do nich: 
- ograniczenie tworzenia aktywnych 

form konwertaz, 
- istnienie specyficznych białek błono-

wych (CD55, DAF) stabilizujących 
układ dopełniacza na powierzchni ko-
mórek (gospodarza), 

- istnienie Complement Factor H (CFH),
- obecność CFI, CFB oraz MCP,
- obecność innych białek hamujących 

aktywność MAC, jak np. białko CD59, 
vitronektyna, czy białko S [1-5, 24, 32, 
33, 41-44].
CFH jest dużą, rozpuszczalną gliko-

proteiną składającą się z pojedynczego 
łańcucha polipeptydowego, uznaną przez 
większość badaczy za najważniejszą 
w utrzymaniu homeostazy całego układu 
dopełniacza (prawidłowe działanie wy-
maga współdziałania z wymienionym już 
DAF). Glikoproteina ta zawiera dwa re-
giony C3b-wiążące (SCR), które zapew-
niają prawidłową odpowiedź humoralną 
i komórkową (błonową). Jej pierwotna 
synteza zachodzi w wątrobie. Jest rów-
nież kofaktorem niezbędnym do inakty-
wacji C3b [1, 3, 4]. Mutacje dla CFH były 
pierwszą zbadaną i potwierdzoną pato-
logią w obrębie aktywacji dopełniacza na 
drodze alternatywnej – dotyczyły defektu 
w obrębie SCR20 u pacjentów z rozpo-
znanym aHUS [33, 39, 45]. Najczęstsze 
opisywane mutacje dotyczą regionów 19 
i 20 (stanowią 50% wszystkich opisanych 
przypadków – mutacje homozygotyczne). 
Pod ich wpływem może dojść do obniże-
nia poziomu CFH (typ 1) lub utrzymywania 
się jego stężenia w normie (typ 2), możliwe 
jest również wytwarzanie białek o niepra-



Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2020 • 24 • Numer 3-4 59

widłowej strukturze, tzw. białek hybrydo-
wych (CFH-CFHR), w których najczęściej 
brakuje specyficznych regionów SCR19 
lub/i SCR20. Tej ostatniej nieprawidłowości 
może towarzyszyć spadek poziomu CFH 
i C3 (30-50% mutacji heterozygotycznych). 
Kolejna patologia dotycząca CFH wiąże 
się z wtórnym tworzeniem przeciwciał. 
U blisko 90% pacjentów z obecnością an-
ty-CFH współistnieje genetycznie uwarun-
kowany dodatkowy niedobór CFHR1 i 3 
(delecja odpowiednich genów) [3, 17, 40].

CFI jest proteazą serynową mającą 
wpływ na katabolizm i degradację skła-
dowych C4b i C3b (proteaza ta wymaga 
jednak wielu kofaktorów, jak choćby MCP, 
C4BP, receptor CR1 i jeszcze kilku innych 
o nie do końca poznanym znaczeniu). 
Wspólnie z wymienionymi powyżej, CFI 
hamuje możliwość niekontrolowanego po-
wstania MAC. 

MCP to glikoproteina przezbłonowa 
(występuje we wszystkich błonach ko-
mórkowych), którą w większej ilości mo-
żemy spotkać min. w błonie leukocytów 
i erytrocytów. Mutacje genów dla MCP 
spotykane są często w atypowych posta-
ciach HUS (następowa hemoliza erytro-
cytów i zaburzenia dotyczące puli krążą-
cych leukocytów). 

CFB to zymogen zawierający odcinek 
katalizujący aktywację C3 konwertazy. 
Mutacje funkcjonalne w zakresie CFB do-
prowadzają do przetrwałej aktywacji i sta-
bilizacji konwertazy C3. Doprowadza to do 
permanentnego wzbudzenia całego układu 
dopełniacza i znacznego spadku stężenia 
C3 [1-5, 24, 31].

Diagnostyka
Aby rozpoznanie C3G było możliwe 

i pewne, konieczna jest biopsja nerki z oce-
ną w MO, ME oraz IF. Charakterystyczne 
zmiany morfologiczne w bioptatach nerek 
pomocne w rozpoznaniu C3GN zostaną 
przedstawione w opracowaniu obejmują-
cym zmiany histopatologiczne w poszcze-
gólnych typach KZN. Prócz tego, olbrzy-
miego znaczenia nabierają oznaczenia 
stężeń poszczególnych składowych ukła-
du dopełniacza: C3, C4, CFH, CFI, CFB, 
C3NeF, przeciwciał skierowanych przeciw-
ko CFH i CFB. W przypadkach ze stwier-
dzanym wywiadem rodzinnym niezbęd-
ne jest wykonanie testów genetycznych 
(głównie testy bezpośredniej sekwencji 
eksonów) dla potwierdzenia obecności 
mutacji dla CFH, CFI, MCP, CFB oraz C3. 
W rzadkich przypadkach konieczne bywa 
wykonanie badania CNV (copy number va-
riations) w celu wykrycia genów hybrydo-
wych [32, 40, 43, 46]. 

W ostatnim czasie, w wielu badaniach 
podejmowano próby stworzenia uniwer-
salnego panelu diagnostycznego C3G. 
Zdaniem kilku autorów w panelu takim po-
winny znaleźć się m.in.: badania dotyczące 
analizy genetycznej, (geny odpowiedzialne 
za syntezę i kontrolę układu dopełniacza), 
immunoassay dla wykrycia C3NeF (C3 
nefritic factor) oraz te, umożliwiające po-
szukiwanie tła infekcyjnego, autoimmuno-
logicznego lub współistnienia gammapatii 
monoklonalnej [6, 22, 24, 31, 40, 43]. 

Obraz kliniczny poszczególnych ty-
pów glomerulopatii C3

Na typowy obraz GC3 składają się: 
krwinkomocz (86%), białkomocz (78%) 
(oba o bardzo zmiennym natężeniu), wraz 
z towarzyszącym obniżonym stężeniem C3 
(odpowiednio u 59% chorych z DDD i 40% 
z C3GN) [12]. 

Określenie częstotliwości występowa-
nia C3G w populacji nadal wymaga wnikli-
wych badań statystycznych. W przypadku 
DDD chorobowość wynosi 2-3 przypadków 
na milion populacji. W przypadku C3GN 
przyjmuje się, że współczynnik ten jest 2-3 
krotnie wyższy [47, 48]. 

Najbardziej wiarygodną metodą okre-
ślająca rzeczywistą częstotliwość występo-
wania każdej nefropatii jest ocena na pod-
stawie narodowych rejestrów biopsji nerek. 
Największe dotychczas przeprowadzone 
badanie dotyczyło rejestru indyjskiego 
(badanie obejmujące kompleksową ocenę 
902 biopsji). Odsetek C3G wyniósł w nim 
6,9%. W porównaniu do innych typów KZN 
(tutaj vs. poinfekcyjne KZN) progresja do 
PChN następowała częściej (63,6%) i czę-
ściej prowadziła do schyłkowej ich niewy-
dolności (31%). Śmiertelność ogólna (ze 
wszystkich przyczyn) wyniosła 29% [38]. 

Kolejna wymieniona tu praca to ba-
danie amerykańskie, dotyczące oceny 
111 pacjentów z rozpoznaną C3G. U 87 
chorych potwierdzono występowanie 
G3GN, a u 24 DDD. Wśród tych chorych 
stwierdzono mutacje genetyczne, u odpo-
wiednio: 24 (C3GN) i 35% (DDD). Samo-
istną remisję zanotowano, odpowiednio 
u 38 i 25%. Progresja do ESRD nastąpiła 
u 39% (C3GN) i 42% (DDD) chorych. Do 
stwierdzonych czynników złego rokowania 
zaliczono: obniżony eGFR w chwili rozpo-
znania i zmiany zanikowe oraz włóknienie 
śródmiąższowe w ocenie MO [17]. 

Choroba gęstych depozytów (DDD)
Choroba gęstych depozytów to typ 

glomerulopatii charakteryzujący się od-
kładaniem gęstych depozytów. Dawniej 
zaliczana była do MPGN typu 2 – jej na-
zwa ma związek z obserwowanymi w ME 
gęstymi depozytami w lamina densa błony 
podstawnej kłębuszków. W obrazie IF do-
minują złogi zawierające C3 lub/i produkty 
jej przemian. Pierwsze obserwacje rodziny 
z mutacją genów C3 zawdzięczamy Marti-
nez-Barricarte (matka i jej dzieci – bliźnięta 
jednojajowe) – mutacja dotycząca delecji 
w zakresie genu kodującego C3. Tak zmie-
niona konwertaza C3 wykazuje znaczną 
odporność na degradację/działanie CFH, 
z następową nadmierną aktywacją (faza 
humoralna). Co ciekawe, mutacja ta nie ma 
wpływu na aktywację układu na poziomie 
błonowym (komórkowym), w którym współ-
uczestniczy wspomniany czynnik błonowy 
DAF – w tych przypadkach stężenie MAC 
jest często podwyższone [7, 9]. Ważnym 
elementem mającym wpływ na prze-
bieg kliniczny DDD jest obecność C3Nef, 
stwierdzanego nawet u 80% pacjentów [5]. 
Jak już wcześniej wspomniano, C3NeF 
jest białkiem o charakterze przeciwciała, 
posiadającego zdolność łączenia się z C3 
konwertazą, stabilizując ją i uniemożliwia-

jąc degradację przez CFH. Rezultatem jest 
niekontrolowana aktywacja układu dopeł-
niacza, z niskim stężeniem C3. Czynnik 
ten, chociaż zdecydowanie rzadziej, spoty-
kany jest u pacjentów z rozpoznaną C3GN. 
W części przypadków, prócz C3NeF, w su-
rowicy pacjentów z DDD wykrywane są 
przeciwciała przeciwko CFH [6, 30, 31]. 

Choroba częściej rozwija się u dzieci 
i młodych dorosłych. W obrazie klinicznym 
dominuje białkomocz (najczęściej subner-
czycowy), krwiomocz, nadciśnienie tętni-
cze. Poziom C3 jest najczęściej obniżony. 
Progresja do ESRD obserwowana jest 
w ponad 50% przypadków [25, 31]. W ob-
razie klinicznym częściej obserwowane są 
w gałce ocznej złogi o charakterze lipopro-
teinowych fragmentów układu dopełniacza 
(druzy w siatkówce, w blaszce Brucha). 
Patologia ta jest przyczyną pogorszenia 
ostrości widzenia i zdecydowanie rzadziej 
utraty wzroku, analogicznie do AMD, lecz 
dotyczy zdecydowanie młodszych pacjen-
tów. Częściej w populacji z DDD obserwuje 
się współwystępowanie nabytej częściowej 
lipodystrofii (zespół Barraquera-Simons lub 
Dunnigan-Koeberling), charakteryzującej 
się postępującym zanikiem tkanki tłusz-
czowej górnej połowy ciała (udowodniony 
związek z konkretną mutacją genetyczną), 
co często poprzedza wystąpienie objawów 
nefropatii nawet o kilka lat [49]. W tej gru-
pie chorych również częściej stwierdza się 
współwystępowanie gammapatii monoklo-
nalnej o niepewnym znaczeniu (MGUS) lub 
dysproteinemii, jednak, co należy podkre-
ślić, bez obecności złogów kłębuszkowych 
zbudowanych z białek będących efektem 
tych zaburzeń [7, 48]. Sugeruje się, że to 
właśnie dysproteinemia doprowadza do 
aktywacji układu dopełniacza na drodze 
alternatywnej [9]. 

Niezwykle rzadko manifestacja nerko-
wa DDD charakteryzuje się obecnością 
martwicy ogniskowej i segmentalnej, bar-
dziej swoistej dla zmian widocznych w MO 
w ANCA (+) vasculitis oraz niektórych po-
staciach lupus nephritis. Oczywiście w IF 
widoczne są dominujące złogi C3, a w ME 
obraz typowy dla DDD [50]. 

Za czynniki ryzyka uznaje się płeć 
żeńską i młody wiek stwierdzany przy roz-
poznaniu choroby [48, 51]. Rokowanie co 
do nawrotu DDD po zabiegu transplantacji 
nerki jest złe – jest on stwierdzany u około 
45% biorców (przebieg nawrotu najczę-
ściej bywa łagodniejszy niż choroby w ner-
kach własnych) [52]. 

C3 glomerulonephritis (C3GN)
W tym typie KZN dochodzi do tworze-

nia złogów C3 i deponowania ich w me-
zangium i ścianach kapilar. Podobny obraz 
widoczny jest w MO w przypadku poin-
fekcyjnego KZN oraz w niektórych odmia-
nach MPGN. W przeciwieństwie do DDD, 
osmofilne złogi wewnątrzbłonowe, jeżeli 
występują, mają inny wygląd. W znacznej 
części przypadków podstawą obserwowa-
nej patologii są defekty genetyczne, które 
często mają charakter rodzinny, tak jak ta 
pierwsza (opisana w literaturze u jednej 
z tureckich rodzin), a dotycząca delecji 
kodonu odpowiedzialnego za tworzenie 
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prawidłowej cząsteczki CFH, z następo-
wym nieprawidłowym jej wiązaniem z C3b. 
W następnych latach potwierdzono i opi-
sano wiele innych defektów, dotyczących 
również CFH, CFI oraz MCP. Obraz klinicz-
ny C3GN jest różnorodny – manifestacja 
nerkowa charakteryzuje się występowa-
niem białkomoczu, krwinko- i krwiomoczu 
oraz różnego stopnia niewydolnością ne-
rek. Jednym z potwierdzonych naukowo 
kryteriów złego rokowania jest eGFR poni-
żej 60 ml/min/1,73 m2 stwierdzany w chwili 
rozpoznania [3, 7, 17, 25, 31]. 

Nefropatia CFHR5 (Complement fac-
tor H-related nephropathy), zwana daw-
niej nefropatią cypryjską

CFHR5 jest białkiem o ciężarze 65 
kDa z dziewięcioma regionami SCR. Jego 
znaczenie nie jest do końca poznane, jed-
nak ma olbrzymie znaczenie dla stabili-
zacji aktywności C3 konwertazy. Mutacje 
tego białka osłabiają możliwości wiązania 
C3b (powstanie patologicznego regionu 
11 SCR) i prowadzą do zaburzeń w fazie 
humoralnej aktywacji układu dopełnia-
cza. Nefropatia ta uważana jest za podtyp 
C3GN, dziedziczona w sposób autosomal-
ny, dominujący. Pierwotnie została opisana 
przez Gale u dwóch cypryjskich rodzin. Ob-
raz w MO i IF jest analogiczny do C3GN. 
Mutacja dotyczy genów kodujących CFH 
i CFHR i predysponuje do wystąpienia 
duplikacji, delecji i tworzenia genów hybry-
dowych. W obrazie klinicznym dominuje 
różnego stopnia proteinuria i krwinkomocz. 
Występuje niewydolność nerek o różnym 
nasileniu [2, 4, 20, 40]. Częściej i szyb-
ciej niż w przypadku C3GN dochodzi do 
progresji do zaawansowanej i schyłkowej 
niewydolności nerek [14, 48]. Możliwość 
wystąpienia masywnej hematurii w czasie 
infekcji górnych dróg oddechowych czyni 
ją klinicznie nie do odróżnienia od nefro-
patii IgA. 

Kolejne badania dotyczyły oceny wpły-
wu poszczególnych mutacji na przeży-
cie nerkowe. W analizowanym materiale 
(17 pacjentów z C3G włączonych do bada-
nia), aż u 40% przypadków choroba miała 
podłoże genetyczne. W większości opisa-
nych przypadków stwierdzano obecność 
C3NeF. W przypadku zaburzeń genetycz-
nych dotyczących wytwarzania CFI (24%) 
choroba miała zdecydowanie cięższy prze-
bieg i zazwyczaj prowadziła do ESRD. Naj-
częstsza stwierdzana mutacja dotyczyła 
genów odpowiedzialnych za wytwarzanie 
CFH – 14 pacjentów (82%) [33, 40]. 

Inne mechanizmy powstawania C3G
Kolejnym z mechanizmów umożli-

wiających nadmierną i niekontrolowaną 
aktywację dopełniacza na drodze alter-
natywnej może być produkcja przeciwciał 
wpływających na stabilizację C3 konwerta-
zy (C3bBb; przeciwciała anti-C3b). Zarów-
no wspomniane przeciwciała, jak i również 
inne, jak chociażby anti-Factor B (anti-FB), 
wszystkie należące do grupy IgG, mogą 
być wykrywane u pacjentów z rozpoznaną 
C3G oraz Ig-MPGN. Przeciwciała te mogą 
występować pojedynczo lub wspólnie, da-
jąc różną manifestację kliniczną. Właśnie 

tego aspektu dotyczy badanie na grupie 
141 chorych z potwierdzonym rozpozna-
niem C3G lub Ig-MPGN. U 92% obserwo-
wano objawy zespołu nerczycowego, 64% 
spełniało kryteria rozpoznania AKI. Co cie-
kawe, aż u 67% włączonych do badania 
miało w chwili jego rozpoczęcia udokumen-
towaną infekcję. W obserwacji odległej (48 
miesięcy), u 26% chorych doszło do rozwo-
ju ESRD lub zgonu – u wszystkich wykryto 
wysokie stężenia anti-C3b, u 40% niskie 
stężenia C3, u 60% spośród nich wysokie 
stężenia rozpuszczalnego C5b9. Reasu-
mując, można stwierdzić, że występowanie 
w podobnym odsetku w/w patologii stwier-
dzanej w C3G, jak i Ig-MPGN może świad-
czyć o podobnej genezie obserwowanych 
powikłań i objawów klinicznych [23].

Jak już wcześniej wspomniano, w nie-
których przypadkach, C3G może naśla-
dować przebieg kliniczny pauci-immune, 
ANCA (+) kłębuszkowych zapaleń nerek. 
Rozróżnienie tych postaci GN może być 
możliwe po zastosowaniu do oceny ME 
i wykonaniu badań dotyczących analizy ja-
kościowej i ilościowej układu dopełniacza 
[3, 24, 46]. 

Pojedyncze opisy wskazują na możli-
wość występowania C3G w łuszczycy (po-
stać z krwinko- lub krwiomoczem) [53].

Cluster analysis
Jedną z najciekawszych prac jakie 

ukazały się w ostatnim czasie jest ta, doty-
czącą tzw. analizy skupień/zbiorów (cluster 
analysis), a podejmująca próbę identyfika-
cji wspólnych cech klinicznych mogących 
mieć kolosalne znaczenie dla oceny ro-
kowania i możliwości leczenia u chorych 
z rozpoznaną C3G. Badanie to jest próbą 
stworzenia jednorodnych fenotypowo grup 
w obrębie C3G i immune complex-me-
diated GN (IC-MPGN) i porównania ich 
w aspekcie przebiegu klinicznego, leczenia 
i rokowania (analogicznie do stworzonych 
w badaniach nad chorobą Parkinsona, PO-
ChP, w astmie oskrzelowej). W pracy tej 
uwzględniono losy aż 173 chorych z C3G 
lub IC-MPGN. Przydział do odpowiedniej 
grupy odbywał się na podstawie obrazu 
histologicznego, profilu składowych dopeł-
niacza, danych genetycznych, objawów kli-
nicznych, również w celu rozróżnienia C3G 
i IC-MPGN. Włączeni do badania zostali 
przydzieleni do jednej z 4 podgrup (różne 
mechanizmy patogenetyczne – różne ro-
kowanie odległe). W każdym przypadku 
pacjenta włączonego do badania obligato-
ryjnie konieczne było spełnienie kryterium 
histologicznego, z obecnością dominują-
cych złogów C3 i stwierdzenie patologii do-
tyczącej dysregulacji w obrębie aktywacji 
układu dopełniacza na drodze alternatyw-
nej. Oprócz stwierdzenia zależności po-
między cechami klinicznymi a rokowaniem 
okazało się, że wśród tych chorych przy ko-
lejnej biopsji statystycznie istotnie częściej 
dochodziło do ,,wędrówki’’ pomiędzy gru-
pami C3G oraz IC-MPGN. Obserwacja ta 
potwierdza wspólny patomechanizm leżą-
cy u podstaw powstawania obu badanych 
glomerulopatii. 

Jak już wcześniej zaznaczono wśród 
zakwalifikowanych do badania wyodręb-

niono 4 podgrupy. W pierwszych 3 stwier-
dzano patologię dotyczącą alternatywnej 
drogi dopełniacza. W nich właśnie poszu-
kiwano czynników mogących mieć wpływ 
na rokowanie i progresję PChN do ESRD. 
Ponadto wyodrębniono grupy ze złożonymi 
i prostymi zaburzeniami dotyczącymi ak-
tywacji dopełniacza. W obrębie tych grup 
stwierdzano również różnice w stężeniu 
C3 (niskie), liczne zaburzenia genetyczne 
(często LPVs w genach kodujących akty-
wację na drodze alternatywnej), obecność 
C3NeF. Te cechy (szczególnie przy jedno-
czesnym występowaniu) były silnym czyn-
nikiem predykcyjnym dla niekorzystnego 
rokowania C3G. W dwóch grupach bardzo 
ważnym czynnikiem było występowanie 
bardzo wysokiego poziomu SC5b-9. 

W pracy tej również podkreślono, że 
granica pomiędzy pewnym klinicznym roz-
poznaniem i zaliczeniem do danego typu 
glomerulopatii nie zawsze jest ostra. Do 
obu typów mogą prowadzić te same lub 
podobne przyczyny. W przypadku patolo-
gii dotyczącej alternatywnej drogi aktywacji 
częściej obserwowano postacie IC-MPGN 
(obecność autoprzeciwciał C3NeF, stabili-
zujących C3 konwertazę, bądź równocze-
śnie autoprzeciwciał przeciwko C3 i C5, 
mutacje w zakresie CFB, C3b i innych skła-
dowych dopełniacza) [43]. 

C3G i transplantacja w świetle naj-
nowszych badań

W ciągu ostatnich 3 lat ukazało się nie-
wiele prac dotyczących oceny rokowania 
odległego u chorych z rozpoznaną C3G, 
poddanych zabiegowi przeszczepienia 
nerki [8, 37]. Największa z nich dotyczy lo-
sów 19 pacjentów (12 C3GN i 7 DDD). Me-
diana czasu obserwacji wyniosła 76 mie-
sięcy. Nawrót KZN zaobserwowano pośród 
10 z 12 chorych z C3GN oraz u 6 z 7 z roz-
poznaną DDD. Czas wolny od nawrotu 
wyniósł średnio 14 miesięcy w obu typach 
KZN. Częściej niewydolność graftu wystą-
piła w przypadku DDD (6/7) w porównaniu 
do C3GN (3/12), z medianą wynoszącą 
42 miesiące. Tylko w części przypadków 
obserwowano poprawę po standardowym 
w tym przypadku leczeniu eculizumabem 
(7/19) [54]. 

Leczenie
Grupa glomerulopatii C3 charakte-

ryzuje się stosunkowo wysoką „opor-
nością” na standardowe leczenie KZN 
(steroidoterapia, klasyczne leczenie immu-
nosupresyjne). W leczeniu C3G mają na-
dal zastosowanie leki niespecyficzne, ne-
froprotekcyjne, o działaniu nakierowanym 
na zmniejszenie nasilenia białkomoczu, 
obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (ACEI, 
AT1-blokrey), wyrównanie zaburzeń me-
tabolicznych (obniżenie stężenia lipidów, 
kwasu moczowego). Przy stwierdzonym 
podłożu niedoborowym, konieczne może 
okazać się przetaczanie świeżo mrożo-
nego osocza (np. przy stwierdzanym nie-
doborze czynnika H). W przypadku obec-
ności krążących przeciwciał wskazane 
może być zastosowanie leczniczej aferezy, 
bądź w formie zabiegów niewybiórczych 
(z przetoczeniem FFP) jak i wybiórczych = 
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swoistych (eliminacja autoprzeciwciał skie-
rowanych przeciw czynnikowi H, B oraz 
konwertazie C3). Oczywiście największe 
znaczenie ma zastosowanie leków działa-
jących bezpośredni na poszczególne ele-
menty kaskady układu dopełniacza, takich 
jak MMF, rituksymab, eculizumab lub jego 
nowsza pochodna - ravulizumab, wspólnie 
lub bez steroidów [3, 24, 27-29, 36, 40, 54]. 
W badaniach (model zwierzęcy) podejmuje 
się próby leczenia rekombinowanymi biał-
kami fuzyjnymi (mysimi), zawierającymi 
w swoim składzie regiony odpowiedzial-
ne za stabilizację CFH (fragment wiążący 
CR2) i zapobiegające aktywacji C3. Sto-
sowanie ich jest logiczne w przypadkach 
niedoboru lub mutacji dotyczących CFH. 
Substancje te zwiększają istotnie stężenie 
C3, zmniejszają aktywność C3 w złogach 
w GBM oraz zapobiegają de novo odkła-
daniu się kolejnych. Nadal poszukuje się 
nowych leków, które w sposób celowany 
mogłyby ingerować w poszczególne ele-
menty/mechanizmy dotyczące patologicz-
nej aktywacji układu dopełniacza [55-58]. 
Jedna z najnowszych prac zwraca uwagę 
na skuteczność leczenia przeciwciałami 
anti-C5 (białko fuzyjne), w modelu letalnej 
C3G (mutacja genu dla czynnika H – obraz 
kliniczny gwałtownie postępującego KZN 
z ciężkim zespołem nerczycowym). Prze-
ciwciała te wiążą C3b i hamują C3 i C5 
konwertazę. Efektem działania jest hamo-
wanie aktywacji układu dopełniacza, ze 
stabilizacją aktywności i zmniejszeniem kli-
rensu C3 i C5 konwertazy oraz czynnika B. 
Towarzyszyła temu poprawa kliniczna, ze 
zmniejszeniem nasilenia białkomoczu, 
krwinkomoczu i statystycznie istotnym 
spadkiem stężenia mocznika. W IF obser-
wowano zmniejszenie ilości złogów – frag-
mentów C3, C9 oraz fibryny [59]. 

Potencjalnie korzystny efekt daje rów-
nież leczenie celowane obejmujące zasto-
sowanie: C3 inhibitorów, rozpuszczalnych 
CR1 (TP10), leku SKY59 czy Compstatin 
(CP40) [58, 59]. Niestety, dotychczasowe 
obserwacje na modelu zwierzęcym są bar-
dzo ograniczone, a ich wprowadzenie do 
powszechnego stosowania klinicznego wy-
maga dalszych żmudnych badań.

W ostatnim czasie, zdecydowanie 
zmniejszył się również entuzjazm związany 
ze stosowaniem eculizumabu (humanizo-
wane przeciwciało monoklonalne anty-C5/
C5a – zapobiega powstawaniu końcowego 
kompleksu dopełniacza C5b-9 oraz MAC), 
który jest zarejestrowany do leczenia na-
padowej nocnej hemoglobinurii oraz aty-
powego zespołu nerczycowego (aHUS) 
[52, 60, 61]. Szczególne wątpliwości bu-
dzi leczenie nim postaci nawrotowych czy 
opornych na klasyczne leczenie. Z kolei 
w przypadkach o klasycznym przebiegu 
odpowiedź na leczenie jest nieprzewidy-
walna i heterogenna [1, 31, 32, 53, 55]. 
Do tego nurtu wpisuje się praca opisująca 
losy 6 pacjentów z rozpoznaną C3G. Pa-
cjenci ci początkowo leczeni byli steroida-
mi i MMF, lecz dopuszczalne było również 
wcześniejsze leczenie cyclofosfamidem 
i rituksymabem. W tym przypadku ocenia-
ny był wpływ podawania eculizumabu na 
zmniejszenie białkomoczu i poprawę/sta-

bilizację stężenia kreatyniny. Odnotowano 
brak wpływu takiego leczenia – zastrzeże-
nia jednak budzi mała liczebność badanej 
grupy i ciężki przebieg kliniczny badanych 
przypadków [56].

Optymistyczne wyniki badań wskazu-
jące na skuteczność leczenia eculizuma-
bem [62-68] opisano w poprzedniej publi-
kacji [7]. 

Do czynników pozwalających przewi-
dzieć odpowiedź na leczenie zalicza się: 
wysokie stężenie MAC w surowicy, krót-
ki przebieg choroby, aktywne zapalenie 
w biopsji z ograniczonymi cechami włók-
nienia. Sugeruje się, że aby rozpoznać 
brak odpowiedzi na leczenie eculizuma-
bem, winno ono trwać min. 6 miesięcy [69].

W czasie leczenia eculizumabem nale-
ży również pamiętać o groźnych objawach 
ubocznych jego stosowania, do których za-
liczymy reakcje nietolerancji w czasie infu-
zji oraz infekcje, głównie meningokokowe, 
stąd też zalecane jest profilaktyczne szcze-
pienie przed podaniem leku i profilaktyka 
antybiotykowa do 2 tygodni po wakcynacji 
(do czasu wytworzenia czynnej odporno-
ści). Nadal jednak największą przeszkodą 
ograniczającą powszechniejsze zastoso-
wanie eculizumabu jest jego cena [41, 60]. 

Również mniejszy entuzjazm dotyczy 
zastosowania rituksymabu, co jednak nie 
wyklucza jego zastosowania w szczegól-
nych grupach chorych [66]. Giaime i wsp. 
wykazali u chorego z DDD i obecnością 
czynnika C3NeF skuteczność podania 2 
dawek rituksymabu powodującą całkowi-
te ustąpienie białkomoczu na okres 2 lat 
obserwacji [67]. Jednak inne obserwacje, 
jak chociażby McCoughan i współpracow-
ników nie wykazały dostatecznej odpowie-
dzi na skojarzone leczenie rituksymabem 
oraz glikokortykosteroidami i MMF, u cho-
rych z nawrotem DDD po przeszczepieniu 
nerki [52].

Ravulizumab jest lekiem, którego pre-
kursorem jest eculizumab. W stosunku do 
pierwowzoru w budowie jego cząsteczki 
zmodyfikowano położenie 4 aminokwasów. 
Jego unikatowe działanie polega na pH-za-
leżnym rozszczepieniu C5. Tak samo jak 
starszy eculizumab, ma powinowactwo do 
tych samych epitopów C5. Jego końcowym 
efektem działania jest hamowanie szlaku 
aktywacji dopełniacza (przemian z C5 do 
C5a i C5b przy pH-7,4). W odróżnieniu 
od eculizumabu może być podawany co 
8 tygodni. Statystycznie istotnie rzadziej 
obserwowane są jego działania niepożą-
dane, szczególnie związane z efektem im-
munosupresyjnym. W USA zarejestrowano 
go obecnie do leczenia napadowej nocnej 
hemoglobinurii [27, 55, 56].

Prócz powyższych nowinek, znaczna 
liczba prac dotyczy oceny skuteczności 
skojarzonego leczenia MMF ze steroidami. 
Do najważniejszych prac można zaliczyć 
badania grupy pod kierownictwem Raba-
sco i wsp. [34] oraz Avasare i wsp. [37]. 
Pierwsza z wymienionych dotyczyła 60 
pacjentów z C3G. U większości (ponad 
62%) obserwowano reakcję na zastosowa-
ne leczenie, co przełożyło się na poprawę 
rokowania [34]. Do drugiej zakwalifikowa-
no 30 pacjentów (okres obserwacji 21-68 

miesięcy, mediana 32). U 12 stwierdzono 
genetyczne tło zaburzeń aktywacji układu 
dopełniacza. 67% pacjentów było sklasy-
fikowanych jako odpowiadających na le-
czenie. Obserwowano 50% skuteczność 
w uzyskaniu remisji. Białkomocz o charak-
terze nerczycowym oraz niski poziom MAC 
w chwili rozpoznania choroby uznano za 
czynniki świadczące o możliwej oporności 
na leczenie [37]. 

Kolejna praca dotyczyła losów 134 
pacjentów z C3G, leczonych MMF i stero-
idami. Grupa ta została porównana do po-
dobnej, leczonej przy użyciu cyklofosfami-
du, rituksymabu, eculizumabu, inhibitorów 
kalcyneuryny, plazmaferez i nieleczonych 
w ogóle. Czas obserwacji wynosił od 19 
do 90 miesięcy, z medianą 42. Najlepsze 
wyniki uzyskano w grupie leczonej MMF. 
Za predyktory złego rokowania uznano: 
wiek w chwili rozpoznania i brak leczenia 
MMF [38]. 

Większość prac oceniających sku-
teczność leczenia pochodzi z opisów 
przypadków i retrospektywnej oceny grup 
pacjentów. Pomimo omówionych powy-
żej postępów, leczenie podstawowe C3G 
nadal opiera się na schematach znanych 
z innych postaci KZN. Dzieli się ono na 
niespecyficzne, oparte na lekach mających 
wpływ na nasilenie zapalenia oraz leczenie 
celowane (leki antyproliferacyjne i blokery 
końcowej aktywności dopełniacza) [30-33]. 
Ważnym efektem analizy wyników kilku du-
żych badań jest uznanie preparatów MMF 
w terapii łączonej ze steroidami za jeden 
z najskuteczniejszych schematów terapii 
C3G [34-38]. W kwestii indywidualizacji le-
czenia ważnych wniosków dostarczają wy-
niki analizy skuteczności leczenia chorych 
na C3G w przebiegu gammapatii monoklo-
nalnych – tutaj zdecydowanie najlepszym 
wyborem jest zastosowanie tzw. clone-di-
rected chemotherapy, w porównaniu do 
leczenia klasyczną chemioterapią i lecze-
niem immunosupresyjnym [22, 23, 31]. 
Niestety, pomimo ukazania się wielu prac, 
żadna z nich nie odpowiedziała na tak za-
sadnicze pytanie, jak chociażby jaki jest 
optymalny czas trwania terapii? Nie wpły-
nęła również na powstanie nowych stan-
dardów leczenia poszczególnych postaci 
C3G.

Na końcu należy jednak jeszcze raz 
podkreślić, że pomimo ogromnego po-
stępu wiedzy dotyczącej C3G opcje po-
stępowania terapeutycznego są mocno 
ograniczone, oparte w większości na do-
świadczeniu, a nie „medycynie opartej na 
faktach”. Dodatkowo, dostępne wyniki ba-
dań najczęściej są trudne do interpretacji. 
Z jednej strony wiąże się to z niesamowitą 
heterogennością tej glomerulopatii. Z dru-
giej strony jednostka ta jest na tyle rzadka, 
że w większości przypadków publikowane 
są wyniki badań opartych na obserwacjach 
naprawdę niewielkich grup chorych, naj-
częściej liczących poniżej stu uczestników, 
a nie badań wieloośrodkowych, z rando-
mizacją. Szczęśliwie jednak, w ostatnich 
latach tych ostatnich badań przybywa. 
Należy również przypomnieć, że pomimo 
wykazanej w badaniach istotności staty-
stycznej w występowaniu wymienionych 
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powyżej cech różnicujących poszczególne 
typy C3G istnieje duża rozbieżność/zmien-
ność zależna od rodzaju badanej grupy 
(inna dla cypryjskiej, francuskiej, irlandzkiej 
czy indyjskiej). Na przytoczone tu dane na-
leży więc spoglądać z pewną ostrożnością, 
uwzględniając zmienność geograficzną, 
etniczną badanych grup. Należy również 
oczekiwać zakończenia kolejnych badań 
i bacznie śledzić ich wyniki, co zdecydowa-
nie wzmocni siłę statystyczną powyższych 
obserwacji w całej populacji, a nie w po-
szczególnych kohortach. 
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