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Rzadko występujące glomerulopatie
W pracy przedstawiono dane ogólne, dotyczące przebiegu klinicznego oraz 

zaleceń terapeutycznych rzadko obserwowanych glomerulopatii. Opisano po-
staci związane z obecnością depozytów pochodzących z immunoglobulin, jak 
glomerulopatia włókienkowa i immunotaktoidalna (niebarwiące się czerwienią 
Kongo) oraz dwie inne rzadko występujące glomerulopatie – nefropatię C1q 
i nefropatię IgM.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 64-66)

Rare glomerulopathies
This article contains general data concerning clinical course of nephropa-

thy and therapeutic recommendations in rarely observed glomerulopathies. Di-
sorders resulting from immunoglobulin deposits have been described, such as 
fibrillary glomerulopathy, immunotactoid glomerulopathy (Congo red-negative) 
and two other rare glomerular disorders – C1q nephropathy and IgM nephro-
pathy.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 64-66)
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Glomerulopatia włókienkowa
charakteryzuje się odkładaniem w me-

zangium i wzdłuż pętli naczyniowej kłębusz-
ka nerkowego włókienek (fibrils) o długości 
16-24 nm, które nie barwią się czerwienią 
Kongo (Congo red-negative, nonamyloid). 
Umożliwia to odróżnienie tej glomerulopatii 
od amyloidozy. Glomerulopatia występuje 
w każdym wieku (od 10 do 81 lat), najczę-
ściej między 40. a 60. rokiem życia [1, 2]. 

Patogeneza
Choroba prawdopodobnie rozwija się 

w wyniku odkładania depozytów pocho-
dzących z immunoglobulin. U ok. 30-50% 
chorych rozpoznaje się: chorobę nowo-
tworową (4-23%) w przeszłości lub teraź-
niejszości, gammapatię monoklonalną (4-
16%) albo choroby autoimmunologiczne 
(13-30%). Opisywano rzadkie przypadki 
ze współistnieniem zakażenia wirusem 
HCV. Jednak u pozostałych 50% do 70% 
chorych przyczyna pozostaje nieznana. 
W kłębuszkach nerkowych pacjentów 
z rozpoznaniem glomerulopatii włókienko-
wej zidentyfikowano białko DNAJB9, nale-
żące do rodziny białek szoku termicznego 
(Hsp40). Obecności tego białka nie stwier-
dza się u chorych z amyloidozą czy innymi 
chorobami przebiegającym ze zmianami 
w kłębuszku nerkowym, co może sugero-
wać, że to białko będzie swoistym biomar-
kerem tej glomerulopatii. W badaniu MIF 
można stwierdzić obecność wymienionego 
białka w kapilarach kłębuszka oraz w me-
zangium [1, 3]. Jednak na chwilę obecną 
rola DNAJB9 w patogenezie glomerulopatii 
włókienkowej pozostaje nieznana

Obraz kliniczny nefropatii
Występuje białkomocz, często o cha-

rakterze nerczycowym (ok. 75% przypad-
ków), krwinkomocz oraz postępująca nie-
wydolność nerek (nawet do 50% chorych) 
z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym. 

Obserwuje się także przypadki gwałtownie 
postępującego kłębuszkowego zapalenia 
nerek z półksiężycami w biopsji nerki. De-
pozyty włókienkowe mogą odkładać się 
również w błonie podstawnej pęcherzyków 
płucnych, dając obraz krwawienia śródpę-
cherzykowego oraz w skórze. Około 50% 
chorych rozwija schyłkową niewydolność 
nerek i rozpoczyna leczenie nerkozastęp-
cze w okresie od 2 do 6 lat [2, 4]. Nefropatia 
może nawrócić w nerce przeszczepionej. 
Jednak postęp PChN przebiega wolniej niż 
kiedy proces zachodzi we własnych ner-
kach [5]. Wysokie ryzyko nawrotu nefropa-
tii występuje u pacjentów z rozpoznaniem 
gammapatii monoklonalnej.

Leczenie
Uzależnione jest od rozpoznania. 

Postać wtórna, czyli w przebiegu nowo-
tworów, chorób autoimmunologicznych, 
zapalenia wątroby typu C czy gammapatii 
monoklonalnej wymaga leczenia choroby 
podstawowej. Leczenie z zastosowaniem 
leków biologicznych docelowych dla lim-
focyta B czy komórki plazmatycznej jest 
skuteczne u chorych z rozpoznaniem 
gammapatii monoklonalnej. W przypadku 
postaci idiopatycznej leczenie jest uza-
leżnione od ciężkości progresji nefropatii. 
U pacjentów z prawidłową funkcją nerek 
(eGFR≥60 ml/min/1,73 m2) i białkomo-
czem subnerczycowym (<3,5 g/dobę) za-
leca się leczenie zachowawcze nefropro-
tekcyjne (ACE, ARB), leczenie zaburzeń 
lipidowych, regularną kontrolę ciśnienia 
tętniczego oraz ograniczenia spożycia 
sodu w diecie. W przypadku ciężkich po-
staci choroby: eGFR<60 ml/min./ 1,73 m2 

oraz białkomoczu >3,5 g/dobę rekomen-
duje się podjęcie próby leczenia rytuksy-
mabem według schematu 375 mg/m2 do-
żylnie co 4 tygodnie albo 1,0 g w dwóch 
dawkach co 2 tygodnie. Jeżeli nie uzyska-
no odpowiedzi na leczenie rytuksymabem 
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nie zaleca się innego leczenia immunosu-
presyjnego ze względu na wysokie ryzyko 
powikłań (infekcje, nowotwory).

W leczeniu immunosupresyjnym cięż-
szych postaci glomerulopatii włókienko-
wej, oprócz sterydów, podawano także: 
cyklofosfamid, mykofenolan mofetylu, cy-
klosporynę, melfalan, azatioprynę, rapa-
mycynę. Badania dotyczyły małych grup 
pacjentów, a uzyskane wyniki okazały 
się niejednoznaczne. U pacjentów z po-
twierdzonym badaniem biopsyjnym nerki 
RPGN (rapid progessive glomerulonephri-
tis – gwałtownie postępujące kłębuszkowe 
zapalenie nerek) rekomendowane jest le-
czenie dużymi dawkami steroidów i cyklo-
fosfamidem.

Glomerulopatia mikrotubularna (im-
munotaktoidalna)

Charakteryzuje się odkładaniem się 
w kłębuszku nerkowym mikrotubuli o dłu-
gości 30-50 nm, które nie barwią się czer-
wienią Kongo (Congo red-negative). Cho-
roba może występować w każdym wieku, 
jednak częściej jest rozpoznawana w gru-
pie starszych pacjentów, częściej u męż-
czyzn. W porównaniu z glomerulopatią 
włókienkową jest zdecydowanie rzadziej 
rozpoznawana (około 10-krotnie). Nierzad-
ko obserwuje się występowanie objawów 
pozanerkowych w postaci leukocytokla-
stycznego zapalenia naczyń skórnych czy 
neuropatii obwodowej [1]. 

Patogeneza
Podobnie jak w glomerulopatii włó-

kienkowej obserwuje się odkładanie de-
pozytów pochodzących z immunoglobulin, 
przede wszystkim IgG (IgG1 lub IgG3). 

Depozyty obecne w kłębuszku są mono-
typowe, zawierają zwykle tylko łańcuchy 
immunoglobulin. W surowicy chorych 
stwierdzić można obecność monoklonal-
nej immunoglobuliny o tym samym izotypie 
(z restrykcją na powierzchni łańcuchów 
lekkich kappa lub lambda) oraz odkładanie 
się depozytów tej immunoglobuliny w in-
nych narządach (skóra, nerwy obwodowe, 
szpik kostny). Większość opisanych przy-
padków glomerulopatii immunotaktoidalnej 
związana jest z chorobą limfocyta lub ko-
mórki plazmatycznej. U chorych z rozpo-
znaniem chorób limfoproliferacyjnych, typu 
przewlekła białaczka limfatyczna (PBL) lub 
chłoniak z limfocytów B (BCL) mogą być 
obecne nacieki z nieprawidłowych limfocy-
tów B w śródmiąższu nerki.

Obraz kliniczny nefropatii
Stwierdza się obecność białkomoczu, 

często nerczycowego (ok. 75%), z erytro-
cyturią i progresją niewydolności nerek 
oraz nadciśnieniem tętniczym (ok. 70%). 
Obserwuje się również przypadki RPGN 
z półksiężycami. U większości pacjentów 
w surowicy i moczu obecne jest białko 
monoklonalne. U pacjentów z potwierdzo-
nym rozpoznaniem choroby limfoprolife-
racyjnej, uzyskuje się remisję nefropatii 
po skutecznym leczeniu chemioterapią. 
Pacjenci z postępującą niewydolnością 
nerek wymagają leczenia nerkozastęp-
czego. Nefropatia może nawracać w prze-
szczepionej nerce, zwłaszcza u pacjen-
tów z obecnością białka monoklonalnego 
w surowicy. Przebieg nawrotu zwykle pre-
zentuje łagodniejszy obraz w porównaniu 
z tym, jaki obserwowano we własnych 
nerkach.

Leczenie
Rodzaj zastosowanego leczenia 

jest ściśle uzależniony od rozpoznania. 
W przypadku potwierdzenia choroby lim-
foproliferacyjnej podaje się chemioterapię 
zgodnie ze standardami hematologicz-
nymi. Po wykluczeniu choroby hematolo-
gicznej i rozpoznaniu postaci idiopatycznej 
leczenie zależy od ciężkości przebiegu 
PChN. Przy prawidłowym GFR i obecno-
ści białkomoczu subnerczycowego stosuje 
się nefroprotekcję (ACE, ARB) i prowadzi 
obserwację kliniczną. U pacjentów z po-
stępującą niewydolnością nerek można 
podawać steroidy, cyklofosfamid czy rytuk-
symab (dawkowanie jak w glomerulopatii 
włókienkowej). Efektywność takiego lecze-
nia nie została potwierdzona badaniami 
klinicznymi, są to doświadczenia pojedyn-
czych ośrodków albo dane oparte na przy-
padkach kazuistycznych. U chorych z roz-
poznaniem RPGN, zgodnie z zaleceniami, 
podaje się sterydy i cyklofosfamid.

Nefropatia IgM (immunoglobulin M 
nephropathy)

Rzadka postać glomerulopatii, wystę-
pująca u dzieci oraz młodych dorosłych 
(około 20-30 roku życia). Najczęściej roz-
poznawana jest w krajach rozwijających 
się (Indie, Pakistan, Ameryka Południowa), 
gdzie stanowi 2-18,5% rozpoznań biop-
syjnych nerki. W mikroskopie świetlnym 
nefropatia IgM może przedstawiać obraz 
glomerulopatii zmian minimalnych, glome-
rulopatii mezangialnej rozplemowej o róż-
nym stopniu nasilenia zmian proliferacyj-
nych albo typowy obraz FSGS. Podstawą 
rozpoznania jest stwierdzenie obecności 
złogów IgM. IgM może być jedyną immu-
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noglobuliną stwierdzaną w badaniu IF albo 
mogą być obecne inne złogi, przy czym 
IgM jest dominującą wśród innych immuno-
globulin [6]. Należy jednak wykluczyć inne 
postaci glomerulopatii, w których mogą być 
obecne złogi IgM w kłębuszku: nefropatię 
toczniową, w przebiegu RZS, cukrzycy czy 
paraproteinemii. 

Patogeneza
Dotychczas nie jest poznana. W wyni-

ku odkładania się w kłębuszku komplek-
sów immunologicznych zawierających 
IgM dochodzi do aktywacji układu dopeł-
niacza, co potwierdza obecność innych 
depozytów, np. składowych komplementu. 
W surowicy pacjentów można zaobserwo-
wać podwyższone stężenie IgM oraz kom-
pleksów zawierających IgM. Ze względu 
na występowanie tej nefropatii w krajach 
azjatyckich, prawdopodobny jest wpływ 
antygenów środowiskowych czy pokarmo-
wych, które indukują zależną od IgM od-
powiedź immunologiczną. Współistnienie 
dodatkowo zaburzonej funkcji limfocytów 
T uniemożliwia usuwanie tych komplek-
sów i sprzyja ich odkładaniu się w kłę-
buszku. Ponieważ złogi IgM mogą być 
obserwowane w FSGS, zmianach mini-
malnych czy glomerulopatii mezangialnej, 
część badaczy sugeruje, że ta nefropatia 
nie stanowi oddzielnego rozpoznania, 
a złogi IgM pojawiają się wtórnie w okre-
sie rozwoju choroby.

Obraz kliniczny nefropatii
Najczęściej występuje zespół nerczy-

cowy (zwłaszcza u dzieci), rzadziej biał-
komocz subnerczycowy z lub bez erytro-
cyturii. Wyjątkowo może przebiegać jako 
izolowana erytrocyturia. Około 30-50% 
chorych odpowiada pozytywnie na lecze-
nie steroidami. Kolejne około 50% to cho-
rzy ze steroidozależnym albo steroidoopor-
nym zespołem nerczycowym [6, 7].

Leczenie
W leczeniu stosuje się sterydy (zmiany 

typu minimal changes, mezangialne roz-
plemowe KZN) na ogół z dobrym efektem. 
W przypadku stwierdzanej steroidooporno-
ści (zwłaszcza u chorych z rozpoznaniem 

FSGS) zaleca się podawanie inhibitorów 
kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus). 
Opisano kazuistyczne przypadki pacjen-
tów pozytywnie reagujących na rytuksy-
mab. Szczegóły terapii przedstawione są 
zaleceniach dotyczących leczenia submi-
kroskopowego KZN i FSGS opublikowa-
nych w Nefrologii i dializoterapii polskiej.

Nefropatia C1q
Rzadka postać glomerulopatii o prze-

biegu klinicznym zespołu nerczycowego 
(najczęściej), a w badaniu immunofluore-
scencyjnym biopsji nerki charakteryzująca 
się występowaniem złogów składowej do-
pełniacza C1q (dominujących albo jedy-
nych obecnych). Warunkiem koniecznym 
dla rozpoznania tej nefropatii jest nieobec-
ność jakichkolwiek objawów klinicznych 
i wskaźników immunologicznych tocznia 
rumieniowatego układowego. Występuje 
przede wszystkim u dzieci i młodych doro-
słych, z częstością występowania od 0,2% 
do 2,5% w materiale biopsyjnym. Średni 
wiek występowania tej nefropatii to około 
18 lat, ale może występować u starszych 
pacjentów [6]. 

 
Patogeneza
Obecność depozytów C1q i immu-

noglobulin może wskazywać na choro-
bę kompleksów immunologicznych oraz 
szczególną rolę tej molekuły w patogene-
zie. Niejasnym jest fakt selektywnego od-
kładania się C1q zawsze w mezangium. 
W komórkach mezangium znaleziono rów-
nież specyficzne receptory dla C1q, które 
pomagają w wiązaniu kompleksów. Jednak 
patogeneza glomerulopatii do chwili obec-
nej pozostaje nieznana. 

Obraz kliniczny nefropatii
W obrazie klinicznym nefropatii C1q 

dominuje zespół nerczycowy (41-79%) 
z obecnością erytrocyturii u około 22-69% 
pacjentów, rzadko może występować biał-
komocz subnerczycowy. Przebieg kliniczny 
nefropatii oraz odpowiedź na zastosowaną 
terapię jest uzależniona od rozpoznania 
morfologicznego. W przypadku zmian mini-
malnych obserwuje się dobrą reakcją na le-
czenie steroidami i uzyskuje się nawet około 

80% całkowitych remisji. Nawroty obserwu-
je się u 66% pacjentów tej grupy. C1q nefro-
patia ze zmianami w badaniu morfologicz-
nym jako FSGS (collapsing variant w biopsji 
nerki) wykazuje oporność na standardową 
terapię i u około 30% pacjentów obserwuje 
się progresję choroby do schyłkowej niewy-
dolności nerek. W pojedynczych doniesie-
niach opisano przypadki, głównie u dzieci, 
prezentujące obraz izolowanej erytrocyturii, 
bez innych klinicznych objawów nefropatii. 
W większości opisanych w piśmiennictwie 
naukowym przypadkach nefropatii C1q 
w grupie dorosłych pacjentów rozpoznawa-
no w biopsji nerki FSGS.

Leczenie
 Szczegóły terapii przedstawione są 

w zaleceniach na temat submikroskopowe-
go KZN i FSGS opublikowanych na łamach 
Nefrologii i dializoterapii polskiej.
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