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Mikroskopowa analiza gruboigłowych 
bioptatów nerek jest wieloetapowym bada-
niem interpretacyjnym które obejmuje:
1. zdefiniowanie lokalizacji zmian pa-

tologicznych (glomerulopatia, wa-
skulopatia, nefropatia śródmiąższowo-
-cewkowa).

2. zdefiniowanie patomechanizmu (za-
palenie z kompleksami immunologicz-
nymi, zapalenie ze złogami dopełniacza, 
FSGS (focal segmental glomerulosclero-
sis - ogniskowe segmentalne twardnienie 
kłębuszków nerkowych), uszkodzenie 
związane z obecnością paraproteiny, za-
palenie martwicze pauci immune, etc.).

3.	 Określenie	 wiodącego	 typu	 uszko-
dzenia (pattern) (ogniskowe seg-
mentalne twardnienie kłębuszków, 
zapalenie endokapilarne, nefropatia 
błoniasta, błoniasto-rozplemowa, itd.).

4.	 Sformułowanie	na	podstawie	danych	
klinicznych i morfologicznych roz-
poznania choroby lub zdefiniowanie 
kręgu	różnicowego	(poinfekcyjne kzn, 
gammapatia monoklonalna o znaczeniu 
nerkowym, nefropatia toczniowa, pier-
wotna nefropatia błoniasta, itd.).

5.	 Określenie	aktywności	zmian	ostrych	
i stopnia zaawansowania zmian prze-
wlekłych (niezbędne do wyboru opty-
malnej terapii).

6. Opisanie stwierdzonych zmian w sys-
temie klasyfikacyjnym (jeśli istnieje dla 
danej choroby/typu uszkodzenia).
Koncepcja rozróżniania typu uszko-

dzenia (paternu) i choroby ma zasadnicze 
znaczenie w diagnostyce nefropatologicz-
nej. Ten sam typ uszkodzenia może roz-
wijać się w przebiegu różnych schorzeń, 
a decydujące dla wyboru leczenia jest roz-
poznanie choroby. 

Ze względu na niewielką specyficzność 
cech morfologicznych uchwytnych w mi-
kroskopii świetlnej i immunofluorescencji, 
w każdym przypadku badania tkanki ner-
kowej konieczne jest wykonanie anali-
zy kłębuszków nerkowych w mikroskopii 
elektronowej. Dane dostarczone przez 
wgląd w ultrastrukturę zawsze pozwalają 
na zawężenie kręgu różnicowego, a nie-
kiedy ujawniają zmiany pozwalające na 
sformułowanie precyzyjnego rozpoznania 
choroby.

W niniejszym opracowaniu opisane zo-
staną różne formy uszkodzenia kłębuszków 
nerkowych (z ich charakterystyką w mikro-
skopach świetlnym, fluorescencyjnym i elek-
tronowym) wraz ze wskazaniem chorób, 
w których uszkodzenia te mogą wystąpić.

Podstawowe	 typy	 uszkodzenia	 kłę-
buszków	nerkowych:
1. Zmiany minimalne.
2. Ogniskowe segmentalne twardnienie 

kłębuszków.
3. Glomerulopatia typu collapsing.
4. Uszkodzenie błoniaste.
5. Zapalenie endokapilarne.
6. Uszkodzenie błoniasto-rozplemowe.
7. Odcinkowa martwica pętli naczyniowej. 
8. Zapalenie z półksiężycami w ponad 

50% kłębuszków.
9. Rozplem mezangium.
10. Guzkowe twardnienie mezangium.
11. Glomerulopatie ze złogami zorganizo-

wanymi (amyloidozowa, włókienkowa, 
immunotaktoidalna, krioglobulinowa, 
toczniowa).

12. Patologie błon podstawnych.

1. zmiany minimalne (Mcn)
Klinicznie objawiają się najczęściej 

białkomoczem nerczycowym o gwałtow-
nym początku, u dorosłych współistnie-
jącym niekiedy z ostrym uszkodzeniem 
nerek (wikła najczęściej przypadki przebie-
gające z bardzo dużą utratą białka). W nie-
wielkim odsetku przypadków białkomoczo-
wi towarzyszy krwinkomocz. W przypadku 
tej glomerulopatii obraz kliniczny jest tak 
bardzo charakterystyczny, że stanowi istot-
ne kryterium rozpoznania.

Większość przypadków ma charakter 
idiopatyczny, postaci wtórne są związane 
z infekcjami wirusowymi, działaniem ubocz-
nym leków, procesami limfoproliferacyjnymi.

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: mor-
fologia kłębuszków jest prawidłowa, nie-
kiedy widoczne jest powiększenie podo-
cytów (zjawisko wtórne do białkomoczu). 
W niskim odsetku przypadków występuje 
niewielkiego stopnia poszerzenie me-
zangium z przybytkiem jego składowych. 
W nabłonku cewkowym widoczne są nie-
kiedy krople resorpcyjne (zjawisko wtórne 
do białkomoczu). 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: naj-
częściej bez złogów w kłębuszkach, niekie-
dy śladowe ilości C3 i IgM w mezangium.

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
dominuje spłaszczenie wypustek podocy-
tarnych. Spłaszczenie ma charakter rozla-
ny (dotyczy ponad 75% wypustek), towa-
rzyszy mu zanik przepon filtracyjnych (ang. 
slit diaphragm). Błona podstawna (GBM) 
ma prawidłową strukturę, nie stwierdza 
się obecności elektronowogęstych złogów. 
W różnicowaniu z FSGS istotne jest zacho-
wanie ciągłości podocytów wzdłuż GBM.
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RÓŻNICOWANIE: obraz mikroskopowy 
nie pozwala na jednoznaczne odróżnienie 
formy idiopatycznej od wtórnej. Współistnie-
nie zmian zapalnych w śródmiąższu uznaje 
się za bardziej typowe dla wtórnych zmian 
minimalnych, szczególnie tych związanych 
z toksycznym oddziaływaniem leków.

Na wczesnym etapie rozwoju (szcze-
gólnie przy niewielkiej liczbie kłębuszków 
w bioptacie) ogniskowe segmentalne 
twardnienie kłębuszków (FSGS) może być 
nieodróżnialne od zmian minimalnych.

2. Ogniskowe segmentalne tward-
nienie	kłębuszków	(FSGS)

FSGS jest najczęstszą formą uszko-
dzenia kłębuszków. W części przypadków 

jest jedyną dostrzegalną patologią, w czę-
ści towarzyszy innym glomerulopatiom 
(np. zapaleniom), będąc wtedy wyrazem 
bliznowacenia kłębuszków w przebiegu 
procesów martwiczych, zapalnych, bądź 
degeneracyjnych. FSGS jest także stałym 
elementem uszkodzenia rozwijającego się 
w postępującej przewlekłej chorobie nerek 
(niezależnie od jej etiologii).

Sformułowanie rozpoznania FSGS jest 
uzasadnione jedynie wtedy, gdy ognisko-
we segmentalne twardnienie jest jedyną 
uchwytną formą uszkodzenia kłębuszków. 
Dalsza interpretacja (czy jest to postać 
pierwotna, wtórna czy uwarunkowana ge-
netycznie) w ogromnym stopniu zależy od 
obrazu klinicznego.

Pierwotne FSGS typowo manifestu-
je się gwałtowną ewolucją zespołu ner-
czycowego (obraz kliniczny podobny jak 
w zmianach minimalnych). Wtórne FSGS 
najczęściej przebiega pod postacią powoli 
narastającego białkomoczu, choć nie-
kiedy może się manifestować podobnie 
jak zmiany minimalne i pierwotny FSGS: 
gwałtownie ewoluującym zespołem ner-
czycowym.

U części pacjentów z FSGS (zarówno 
pierwotnym, jak i wtórnym) poza białkomo-
czem występuje także krwinkomocz.

Ze względu na etiopatogenezę wyróż-
nia się kilka typów FSGS:
- pierwotne (idiopatyczne),
- genetycznie uwarunkowane,
-  wtórne:

• do infekcji wirusowych,
• toksycznego oddziaływania leków,
• wywołane przez przewlekłe niedo-

krwienie,
• post-adaptacyjne związane ze 

względnym lub bezwzględnym nie-
doborem nefronów,

• twardnienie jako wyraz bliznowace-
nia po procesie martwiczym, zapal-
nym.

W najczęstszym mechanizmie tward-
nienie pętli naczyniowej kłębuszków wy-
wołane jest brakiem wystarczającej liczby 
podocytów. Podocyty w życiu pozapłodo-
wym nie mogą się namnażać, dlatego ich 
bezwzględny, jak i względny niedobór po-
woduje odcinkowe obnażenie GBM. Ob-
nażona pętla dąży do przykrycia się na-
błonkiem ściennym, czego konsekwencją 

Rycina 1
Zmiany minimalne: schemat obrazu ultrastrukturalnego.
A. Fragment prawidłowej pętli naczyniowej kłębuszka (gałązka mezangium otoczona trzema kapilarami pokrytymi 
podocytami o zachowanych wypustkach), B. Fragment pętli pokrytej podocytami o spłaszczonych wypustkach.

B.A.

A. B. C. D. E.

Rycina 2
Schemat ewolucji zmian w pierwotnym FSGS.
A. Fragment prawidłowej pętli, B. Fragment pętli pokrytej podocytami o spłaszczonych wypustkach, C. Utrata części podocytów z następczym odcinkowym obnażeniem GBM, 
D. Powstanie zrostu między pętlą naczyniową a torebką Bowmana, E. Odcinkowe twardnienie pętli w miejscu zrostu.

A. B. C. D.

Rycina 3
Schemat ewolucji zmian we wtórnym FSGS, wikłającym adaptację do zbyt niskiej liczby czynnych nefronów.
A. Fragment prawidłowej pętli, B. Fragment przerośniętego pęczka naczyniowego z kapilarami, które są częściowo obnażone ze względu na ich zwiększoną powierzchnię i wtórny 
deficyt przypadających na poszczególne pętle podocytów, C. Powstanie zrostu między pętlą naczyniową a torebką Bowmana, D. Odcinkowe twardnienie pętli w miejscu zrostu.
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jest jej przylgnięcie do torebki Bowmana.  
Połączenie pętli z torebką Bowmana po-
ciąga za sobą zmiany strukturalne, któ-
rych zwieńczeniem jest odkładanie się 
białek macierzy pozakomórkowej w miej-
scu zrostu.

Przyczyny deficytu podocytów są zróż-
nicowane. W pierwotnym FSGS spadek 
liczby podocytów wywołany jest obecno-
ścią niezidentyfikowanego dotąd czynni-
ka letalnie na nie oddziałującego. Z kolei 
w FSGS wikłającym procesy adaptacyjne 
(adaptacja do spadającej liczby czynnych 
nefronów) liczba podocytów w kłębusz-
kach choć nie uszczuplona, staje się zbyt 
niska ze względu na przerost pęczków na-
czyniowych i zwiększoną powierzchnię po-
szerzonych kompensacyjnie kapilar.

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ:
Pierwotny FSGS: przebiega z gwał-

townie narastającym białkomoczem co po-
woduje, iż biopsja nerki wykonywana jest 
zwykle w ciągu 1-2 tygodni od wystąpienia 
objawów zespołu nerczycowego, a więc 
we wczesnej fazie uszkodzenia kłębusz-
ków. Zwiększa to ryzyko braku reprezen-
tatywności materiału tkankowego (liczba 
kłębuszków demonstrujących ewidentne 
twardnienie jest jeszcze niewielka). Szan-
se wykrycia twardnienia istotnie zależą 
w tym przypadku od liczby kłębuszków 
w preparacie.

We wtórnym i genetycznie uwarunko-
wanym FSGS: białkomocz narasta zwykle 
przez miesiące i lata, w chwili wykonania 
biopsji proces twardnienia jest zwykle bar-
dziej zaawansowany (łatwiej uchwytny) niż 
w pierwotnym FSGS.

Badanie ujawnia zrosty pętli naczynio-
wej kłębuszków z torebkami Bowmana. 
Miejsca zrostu mogą być mniej lub bardziej 
rozległe i przepojone większą lub mniejszą 
ilością białek macierzy pozakomórkowej. 
Niekiedy złogi białkowe w miejscu tward-
nienia ulegają zwyrodnieniu co nadaje im 
szkliste właściwości. Twardnieniu pętli to-
warzyszy zaburzenie struktury pętli naczy-
niowej (podział na kapilary i mezangium 
przestaje być uchwytny).

Ze względu na najczęściej przewlekły, 
progresywny charakter FSGS w śródmiąż-
szu i naczyniach rozwijają się zmiany ty-
powe dla przewlekłej choroby nerek pod 
postacią nacieków zapalnych, włóknie-
nia zrębu, zaniku cewek, arteriosklerozy 
i szkliwienia arterioli. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: bez 
złogów kompleksów immunologicznych. 
W miejscach twardniejących widoczne jest 
często niespecyficzne przepojenie pętli 
złogami IgM, niekiedy C3 i C1q.

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
w pierwotnym FSGS dominuje spłaszcze-
nie większości wypustek podocytarnych 
z zanikiem łączących je przepon filtracyj-
nych (ang. slit diaphragm). Błona podstaw-
na (GBM) ma prawidłową strukturę, nie 
stwierdza się obecności elektronowogę-
stych złogów. Mogą być widoczne obszary 
obnażenia GBM. W późniejszej fazie roz-
woju FSGS światło twardniejących kapilar 
się zapada, a GBM staje się pogrubiała 
i pofałdowana.

We wtórnym FSGS spłaszczenie wy-
pustek podocytarnych jest tylko częścio-
we. Mogą występować dodatkowe zmiany 
(obecność złogów, cechy zapalenia kłę-
buszków, patologia GBM) w zależności od 
patogenezy procesu.

RÓŻNICOWANIE. Jak już wspomnia-
no rozpoznanie FSGS jest uzasadnione 
jedynie wtedy, kiedy w kłębuszkach nie 
stwierdza się innego (poza twardnieniem) 
uszkodzenia. Rozróżnienie postaci pier-
wotnej, wtórnej i genetycznie uwarunkowa-
nej wyłącznie w oparciu o obraz mikrosko-
powy nie jest możliwe. 

3.	 Glomerulopatia	 typu	 collapsing 
(CG)

Jest to forma podocytopatii przez jed-
nych uznawana za formę FSGS, przez 
innych za odrębny typ patologii kłębusz-
kowej. GC charakteryzuje się nasilo-
ną proliferacją komórek nabłonkowych 
w przestrzeni moczowej. W przeszłości 
uznawane za populację odróżnicowanych 
podocytów obecnie identyfikowane jako 
komórki nabłonka ściennego torebki Bow-
mana, proliferujące wtórnie do rozwijającej 
się podocytopenii. Proliferujące komórki 

nabłonkowe tworzą niekiedy tzw. pseu-
doksiężyce, globalnie bądź segmentalnie 
otaczające pęczek naczyniowy. Prolifera-
cji nabłonkowej towarzyszy zapadanie się 
światła kapilar, a następnie twardnienie 
pętli naczyniowej kłębuszków. Obecność 
choć jednego kłębuszka z tą formą uszko-
dzenia narzuca rozpoznanie glomerulopatii 
typu collapsing.

CG może być idiopatyczna (wiąże się 
z obecnością czynnika letalnie oddziału-
jącego na podocyty), uwarunkowana ge-
netycznie lub wtórna (związana z zakaże-
niem wirusowym, toksycznością leków).

Ze względu na najczęściej przewlekły 
i progresywny charakter CG w śródmiąż-
szu i naczyniach rozwijają się zmiany ty-
powe dla przewlekłej choroby nerek pod 
postacią nacieków zapalnych, włóknie-
nia zrębu, zaniku cewek, arteriosklerozy 
i szkliwienia arterioli. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI i MI-
KROSKOPII ELEKTRONOWEJ nie stwier-
dza się obecności złogów, z wyjątkiem 
miejsc, w których dochodzi do niespecy-
ficznego przepojenia twardniejących frag-
mentów pętli złogami IgM, C3, a niekiedy 
także C1q. 

Rycina 4
FSGS (obraz w mikroskopie świetlnym).

Rycina 5
Glomerulopatia typu collapsing.
A. Fragment prawidłowej pętli. B. Fragment pęczka z zapadniętym światłem kapilar, otoczonych pseudoksiężycem 
z proliferujących komórek nabłonka ściennego.

B.A.
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4.	Uszkodzenie	błoniaste	(MN)
Przewlekłe uszkodzenie kłębuszków 

charakteryzujące się obecnością kom-
pleksów złogów immunologicznych w re-
jonie podnabłonkowym kapilar kłębusz-
kowych. Postać pierwotna stanowi około 
70-80% przypadków i wiąże się z reakcją 
autoimmunologiczną skierowaną przeciw-
ko receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R1) 
(około 70-75% przypadków), trombo-
spondynie (około 2,5-5% przypadków), 
błonowej metaloendopeptydazie (MME) 
(rzadkie postaci MN w okresie noworod-
kowym), reduktazie aldozowej (AR) lub 
dysmutazie ponadtlenkowej (SOD2). Wy-
kazano także skłonność genetyczną do 
zapadnięcia na to schorzenie związaną 
z allelami HLA-DQA1 i PLA2R. Klinicznie 
MN charakteryzuje się zespołem nerczy-
cowym z towarzyszącym niekiedy krwin-
komoczem.

Postaci wtórne wikłają układowe cho-
roby autoimmunologiczne (np. SLE), tok-

syczne oddziaływanie niektórych leków 
oraz nowotwory złośliwe. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: we 
wczesnej fazie zmiany są zwykle nie-
uchwytne, w miarę rozwoju glomerulopatii 
dochodzi do powstania wypustek na ze-
wnętrznej powierzchni GBM (uchwytne 
w preparatach srebrzonych) (II okres), 
a następnie do zdwojenia okonturowana 
kapilar kłębuszkowych (objaw torów tram-
wajowych) (III okres). Zmiany rozwijają się 
zwykle równoczasowo we wszystkich kłę-
buszkach, morfologia kłębuszków jest więc 
jednorodna i pozwala na dość precyzyjne 
określenie stopnia rozwoju nefropatii (okre-
su). Niekiedy zmianom w GBM towarzyszy 
niewielkiego stopnia rozplem mezangium, 
zwykle bez komórek zapalnych w kłębusz-
kach, a w części przypadków cechy wtórne-
go twardnienia kłębuszków (wtórne FSGS).

W IMMUNOFLUORESCENCJI charak-
terystyczna jest obecność ziarnistych zło-
gów IgG i lekkich łańcuchów lambda i kappa 

zlokalizowanych wzdłuż okonturowania ka-
pilar kłębuszkowych. Niekiedy stwierdza się 
w tej samej lokalizacji złogi C3. Z kolei obec-
ność złogów C1q każe uwzględnić w różni-
cowaniu uszkodzenie błoniaste w przebiegu 
SLE. W około 70-80% przypadków dodat-
nio wypada barwienie na obecność antyge-
nu PLA2R w tej samej lokalizacji, w której 
stwierdza się obecność złogów IgG. 

W pierwotnej MN opisuje się dominację 
podtypu IgG4. We wtórnych postaciach MN 
charakterystyczne jest występowanie podtypu 
IgG3 (membranous lupus nephritis), niekiedy 
IgG1 i IgG2. Antygen PLA2R stwierdzany 
jest w około 10% przypadków wtórnej MN. 

W MIKROSKOPIE ELEKTORNOWYM 
wyróżnia się 4 fazy rozwoju choroby (według 
Ehrenreicha i Churga), różniące się stopniem 
zaawansowania zmian w obrębie GBM. 

Uszkodzenie	 błoniaste	 z	 zamasko-
wanymi	złogami	IgG	kappa

Glomerulopatia (najprawdopodobniej 
autoimmunologiczna) charakteryzująca się 
obecnością podnabłonkowych i mezan-
gialnych kompleksów immunologicznych 
zawierających IgG kappa, które to złogi nie 
są widoczne w badaniu IFL wykonanym 
metodą immunofluorescencji na skraw-
kach mrożonych. 

IMMUNOFLUORESCENCJA WYKO-
NYWANA NA SKRAWKACH MROŻO-
NYCH nie ujawnia złogów lub wykazuje 
jedynie obecność złogów C3. 

IMMUNOFLUORESCENCJA WYKONY-
WANA NA SKRAWKACH PARAFINOWYCH 
(standardowo poddawanych technikom od-
słaniania antygenów) wykazuje obecność zło-
gów IgG kappa w rejonie mezangium i wzdłuż 
okonturowania kapilar kłębuszkowych. Nie 
stwierdza się obecności złogów lekkiego łań-
cucha lambda ani złogów PLA2R. 

ZMIANY MORFOLOGICZNE OBCIĄ-
ŻAJĄCE ROKOWANIE W USZKODZENIU 
BŁONIASTYM:
• wtórne FSGS,
• włóknienie zrębu i zanik cewek nerko-

wych,
• współistnienie zmian z różnych okre-

sów (I-IV). 

Rycina 6
Glomerulopatia typu collapsing w mikroskopie świetlnym (strzałkami zaznaczono pseudopółksiężyc).

Rycina 7
Uszkodzenie błoniaste, II okres. 
A: w mikroskopii świetlnej (srebrnochłonne wypustki na zewnętrznym obrysie GBM, niebieskie strzałki), B: w immunofluorescencji (ziarniste złogi wzdłuż GBM), C: w mikroskopii 
elektronowej (elektronowogęste złogi podnabłonkowe, strzałki czerwone).

B. C.A.

A. Perkowska-Ptasińska
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5. zapalenie endokapilarne
Zapalenie endokapilarne rozwija się 

wtórnie do obecności złogów immuno-
logicznych w mezangium lub/i w rejonie 
podśródbłonkowym kapilar. Tak zlokalizo-
wane złogi aktywują dopełniacz we krwi 
przepływającej przez pęczek naczyniowy, 
co wtórnie prowadzi do rozwoju zmian 
zapalnych w kłębuszkach. Aktywacja do-
pełniacza (głównie drogą alternatywną) 
wywołuje koncentrację komórek zapalnych 
(neutrofile, monocyty, mniej liczne limfo-
cyty) w kapilarach (efekt chemotaktycz-
ny), mezangiolizę i martwicę fragmentów 
pętli naczyniowej (efekt oddziaływania 
kompleksu C5-9, a także enzymów pro-
teolitycznych uwalnianych przez komórki 
zapalne). Klinicznie zmiany te manifestują 
się ostrym zespołem nefrytycznym. Ob-
serwowany spadek GFRu jest wtórny do 
znacznego wzrostu komórkowości kapilar 
z związku z procesem zapalnym. 

Zapalenie endokapilarne to typ uszko-
dzenia kłębuszków rozwijający się najczę-
ściej wtórnie do procesów infekcyjnych, 
chorób autoimmunologicznych, patologii 
w układzie dopełniacza i gammapatii mo-
noklonalnych.

zapalenia endokapilarne poinfekcyjne
Zwane inaczej ostrym zapaleniem kłę-

buszków nerkowych. Schorzenie o ostrym 
przebiegu występujące po kilku/kilkunastu 
dniach po ostrym zakażeniu bakteryjnym, 
najczęściej paciorkowcami z grupy A, beta-
-hemolizującymi. Większość przypadków 
dotyczy dzieci, u których najczęściej ustę-
puje samoistnie. U osób starszych często 
współistnieje z cukrzycą i rozrostami złośli-
wymi. Obecność półksiężyców pogarsza 
rokowanie. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: po-
większenie pęczków naczyniowych, rozla-
ne zwiększenie komórkowości kapilar kłę-
buszkowych (komórki zapalne, proliferujące 
śródbłonki), mezangioliza, odcinkowe pęk-
nięcia GBM. W przypadkach ze znacznym 
uszkodzeniem GBM w przebiegu procesu 
zapalnego może dojść do powstania pół-
księżyców, które mogą zdominować obraz 
mikroskopowy. W ramach powikłania może 
się także rozwinąć wtórne FSGS. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: do-
minacja złogów IgG i C3 tworzących nie-
regularne ziarna zlokalizowane wzdłuż 
okonturowania kapilar oraz w mezangium, 
niekiedy złogi kapilarne są zlewne, obfite. 
W niektórych przypadkach występują izo-
lowane złogi C3 co wymaga różnicowania 
z nefropatią C3. 

W MIKROSKOPII ELEKTORNOWEJ: 
obecność złogów podnabłonkowych typu 
„garbik”, złogów wewnątrzbłonowych, me-
zangialnych, niekiedy także podśródbłon-
kowych. 

Zapalenie	 związane	 z	 obecnością	
złogów	IgA	w	kłębuszkach	w	przebiegu	
infekcji gronkowcowej

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: zróżni-
cowany obraz od rozplemu mezangium do 
zapalenia endokapilarnego. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: do-
minacja złogów IgA, ewentualnie kodomi-

nacja IgA i C3 tworzących ziarna głównie 
w mezangium. W większości przypadków 
widoczna przewaga (silniejsze świecenie) 
złogów lekkiego łańcucha lambda nad lek-
kim łańcuchem kappa. 

W MIKROSKOPII ELEKTORNOWEJ: 
dominacja złogów mezangialnych, mniej 
liczne złogi podnabłonkowe (typu „garbik”) 
i śródbłonowe. 

Zmiany mogą ustąpić po usunięciu 
czynnika infekcyjnego, mogą też przejść 
w formę przewlekłą, postępującą. W przy-
padkach przewlekających się typowe jest 
współistnienie zmian zapalnych, a także 
bliznowacenia w kompartmencie śródmiąż-
szowo-cewkowym.

Zapalenie	 kłębuszków	 związane	
z zapaleniem wsierdzia

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: rozla-
ne lub ogniskowe zapalenie endokapilarne, 
w części przypadków powikłane formowa-
niem półksiężyców. Niekiedy może przejść 
w formę przewlekłą – zapalenie błoniasto-
-rozplemowe. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: obraz 
zróżnicowany, najczęściej widoczne złogi 
C3 (ziarniste, w mezangium, wzdłuż okon-
turowania kapilar kłębuszkowych), niekie-
dy kodominacja IgA, IgG. 

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
obecność złogów mezangialnych (naj-
częstsze), podśródbłonkowych, podna-
błonkowych (w około 15% typu „garbik”).

zapalenia endokapilarne w przebie-
gu	chorób	autoimmunologicznych

Klasycznie ta forma zapalenia wystę-
puje w przebiegu nefropatii toczniowej, 
w klasach III i IV. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: zróżni-
cowany obraz od zapalenia ogniskowego 
segmentalnego do rozlanego i globalne-
go, niekiedy powikłanego obecnością pół-
księżyców. Może ewoluować w zapalenie 
błoniasto-rozplemowe, w takim przypadku 
dołączają się przewlekłe zmiany zapalne 
w miąższu, a także włóknienie zrębu i za-
nik cewek. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: domi-
nacja złogów IgG i C1q, lekkich łańcuchów 
lambda i kappa, częste współistnienie zło-
gów IgA, IgM, C3 (tzw. obraz full house). 
Złogi wzdłuż okonturowania kapilar kłę-
buszkowych i w mezangium, niekiedy tak-
że w świetle kapilar. 

W MIKROSKOPII ELEKTORNOWEJ: 
złogi podśródbłonkowe, podnabłonkowe, 
mezangialne.

Rozplemowe	 zapalenie	 kłębuszków	
z	 monoklonalnymi	 złogami	 IgG	 (PGN-
MID) 

Jest to przewlekła glomerulopatia, 
która przypomina zapalenie ze złogami 
kompleksów immunologicznych. U części 
pacjentów z PGNMID stwierdza się gam-
mapatię monoklonalną. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: za-
palenie endokapilarne, ewoluujące do za-
palenia błoniasto-rozplemowego. Rzadko 
uszkodzenie błoniaste lub mezangialne. 
Ze względu na w większości progresywny 
charakter wikłające się rozwojem wtórnego 
FSGS, zapaleniem w śródmiąższu, włók-
nieniem zrębu i zanikiem cewek. Niekiedy 
powikłane obecnością półksiężyców. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: obec-
ność monoklonalnej IgG, najczęściej 
IgG3 kappa, rzadziej lambda, głównie 

Rycina 8
Zapalenie endokapilarne kłębuszków. 
A. Obraz IFL: obfite złogi głównie wzdłuż okonturowania kapilar (czerwone strzałki), miejscami także w mezangium 
(białe strzałki), B. mikroskopia świetlna, zapalenie endokapilarne, C. obraz IFL. Bryłowate złogi w mikroskopii 
elektronowej odpowiadające garbikom (humps) (zielone strzałki), D. ME: złogi podśródbłonkowe bezpostaciowe 
(niebieskie strzałki), E. ME: złóg podnabłonkowy typu hump. 
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w lokalizacji mezangialnej i podśródbłon-
kowej. W 100% przypadków widoczne zło-
gi C3, w 60% złogi C1q. 

W MIKROSKOPII ELEKTORNOWEJ: 
złogi podśródbłonkowe, podnabłonkowe 
(niekiedy o morfologii przypominające złogi 
typu „garbik”), złogi mezangialne.

Uszkodzenie	błoniasto-rozplemowe
Forma przewlekłej glomerulopatii cha-

rakteryzująca się zdwojeniem (zwielokrot-
nieniem) okonturowania kapilar powstałym 
na skutek przewlekłego uszkodzenia śród-
błonka w mechanizmie zapalnym, w prze-
biegu mikroangiopatii zakrzepowych lub 
w przebiegu paraproteinemii. 

Zapalenie	 błoniasto-rozplemowe	
(MPGN)	

Rozwija się w przebiegu przewlekłych 
procesów infekcyjnych, autoimmunologicz-
nych lub nowotworów hematologicznych 
przebiegających z obecnością złogów im-
munologicznych w rejonie podśródbłonko-
wym kapilar kłębuszkowych. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: zwięk-
szenie komórkowości pęczków naczynio-

wych w rejonie mezangium i w świetle ka-
pilar oraz zdwojenie okonturowania kapilar 
(w części lub w większości pętli, co zależy 
od stopnia zaawansowania). 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: 
- złogi IgG i C3 o zbliżonej obfitości 

wzdłuż okonturowania kapilar kłębusz-
kowych oraz w mezangium. 

- Współistnienie złogów C1q jest typowe 
dla nefropatii toczniowej. 

- Obecność wyłącznie złogów C3 na-
suwa podejrzenie MPGN w przebiegu 
nefropatii C3. 

- Stwierdzenie restrykcji jednego z lek-
kich łańcuchów (obecny łańcuch ciężki 
i tylko jeden z łańcuchów lekkich w zło-
gach kłębuszkowych) nasuwa podej-
rzenie gammapatii monoklonalnej. 
W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ:

- najczęściej typ 1 MPGN, charaktery-
zujący się obecnością złogów pod-
śródbłonkowych i mezangialnych, in-
terpozycją komórkową i zdwojeniem 
okonturowania kapilar. 

- typ II odpowiada chorobie gęstych de-
pozytów i jest jedną z form nefropatii 
C3. 

- typ III, wariant Burkholdera ma ce-
chy MPGN typu 1 współistniejącego 
z uszkodzeniem błoniastym (obec-
ność złogów podnabłonkowych). Ten 
wariant często jest widoczny w przy-
padkach nefropatii toczniowej (klasa 
III lub IV). 

- typ III w wariancie Strife/Anders cha-
rakteryzuje się obecnością złogów 
wewnątrzbłonowych (wypełniają nie-
kiedy całą grubość GBM), współist-
niejących ze złogami podśródbłon-
kowymi i mezangialnymi. Ten wariant 
jest relatywnie częstą emanacją ne-
fropatii C3. 

Uszkodzenie	 błoniasto-rozplemowe	
w	 przebiegu	 przewlekłych	 mikroangio-
patii zakrzepowych

Jednostki chorobowe, w których ten 
typ uszkodzenia występuje najczęściej to 
zespół antyfosfolipidowy oraz przewlekłe 
odrzucanie przeszczepionej nerki. 

Przewlekły proces wykrzepiania jest 
jedną z form uszkodzenia prowadzącą do 
syntezy nowej błony podstawnej w kłę-
buszkach.

Rycina 9
Zapalenie błoniasto-rozplemowe (MPGN).
A. i B. Obrazy w mikroskopii świetlnej: przerost pęczka naczyniowego, przybytek mezangium (A), zdwojenie okonturowania kapilar (czerwone strzałki) (B). 
C. IFL: złogi zlokalizowane wzdłuż okonturowania kapilar, miejscami także w mezangium. 

Rycina 10
Zapalenie błoniasto-rozplemowe, podtypy w mikroskopii elektronowej. 
A. MPGN typ I. złogi podśródbłonkowe (gwiazdki) oddzielone od światła kapilary nową błoną podstawną (strzałki), B. MPGN typ II. linijne, bardzo gęste elektronowo złogi 
w obrębie GBM (żółte strzałki), C. MPGN typ III, wariant Strife/Anders, złogi wewnątrzbłonowe i podśródbłonkowe o pośredniej gęstości elektronowej (niebieskie gwiazdki).

B. C.A.

B. C.A.

A. Perkowska-Ptasińska
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W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: zdwo-
jenie okonturowania części lub wszystkich 
kapilar, mezangioliza, niekiedy przybytek 
macierzy mezangialnej. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: niekie-
dy złogi fibrynogenu w kłębuszkach.

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
zdwojenie okonturowania kapilar, bez 
obecności złogów typu kompleksów immu-
nologicznych. Niekiedy złogi włóknika. 

7.	Odcinkowa	martwica	pętli	naczy-
niowej	kłębuszków	

Najczęściej emanacja zapalenia drob-
nych naczyń na tle obecności przeciwciał 
ANCA. Może się rozwinąć w zapalenie 
z półksiężycami. 

Odcinkowa martwica pętli występuje 
także stosunkowo często w nefropatii IgA 
i w nefropatii toczniowej, współistniejąc 
w tych przypadkach zwykle z innymi for-
mami uszkodzenia kłębuszków (zapale-
nie, rozplem). 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: 
w przypadkach zapalenia naczyń na tle 
obecności przeciwciał ANCA drobne ogni-
ska martwicy pętli występują w niezmienio-
nych poza tym kłębuszkach. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: w za-
paleniu na tle obecności przeciwciał ANCA 
nie występują złogi immunoglobulin ani 
dopełniacza lub widoczne są ich jedynie 
śladowe ilości (zapalenie pauci immune). 
Miejsca zmienione martwiczo przepajają 
złogi fibrynogenu. 

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
w zapaleniu na tle obecności przeciw-
ciał ANCA widoczne są jedynie przerwy 
w ciągłości GBM i ogniska martwicy pętli. 
Bez złogów typu kompleksów immunolo-
gicznych. 

8.	 Zapalenie	 kłębuszków	 z	 półksię-
życami	w	ponad	50%	kłębuszków

Kryterium rozpoznania jest stwierdze-
nie obecności półksiężyców (komórko-
wych, komórkowo-włóknistych i/lub włók-
nistych) w ponad 50% dostępnych ocenie 
kłębuszków. 

patia IgA, nefropatia toczniowa), meta-
bolicznych (cukrzycowa choroba nerek), 
hematologicznych (różne formy MGRS 
(monoclonal gammapthy of renal signifi-
cance)). 

W IMMUNOFLUORESCENCJI i W MI-
KROSKOPII ELEKTRONOWEJ: obraz 
bardzo zróżnicowany, najczęściej złogi IgA 
i C3 (w przebiegu nefropatii IgA) w obrębie 
mezangium.

10.	Guzkowe	twardnienie	mezangium
Przewlekła patologia kłębuszków po-

legająca na powstawaniu w miejscu me-
zangium guzków utworzonych głównie 
z macierzy pozakomórkowej. Jest to inna 
forma twardnienia kłębuszków niż klasycz-
ny FSGS. Wyróżnia się formę idiopatycz-
ną (dotyczy głównie mężczyzn w średnim 
wieku, wieloletnich palaczy) oraz formy 
wtórne. 

Najczęstszą z przyczyn guzkowego 
twardnienia mezangium jest cukrzycowa 
choroba nerek. Inne schorzenia stano-
wiące tło do powstania guzkowego tward-
nienia mezangium to choroba lekkiego/
ciężkiego łańcucha, glomerulopatia im-
munotaktoidalna, niekiedy schyłkowa faza 
przewlekłej glomerulopatii typu błoniasto-

Półksiężyce relatywnie często poja-
wiają się w przebiegu glomerulopatii za-
palnych zajmując zwykle kilka do kilkuna-
stu procent kłębuszków. Rzadko odsetek 
zajętych przez nie kłębuszków przekracza 
50%. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: pół-
księżyce mogą być segmentalne lub glo-
balne, komórkowe, komórkowo-włókniste 
lub włókniste. Im większy rozmiar półksię-
życa w tym większym stopniu powoduje on 
zapadnięcie się światła kapilar, co wiąże 
się z upośledzeniem filtracji. Części pęcz-
ków naczyniowych przylegające do pół-
księżyców ulegają stwardnianiu i zlewają 
się z włókniejącym półksiężycem tworząc 
jedną bliznę. 

Półksiężyce rozwijają się najczę-
ściej wtórnie do martwicy ścian kapilar. 
Niekiedy poza martwicą w kłębuszkach 
widoczne są także zmiany zapalne i roz-
plemowe (np. w nefropatii IgA i nefropatii 
toczniowej). 

W IMMUNOFLUORESCENCJI wyróż-
nia się 3 podstawowe typy zapalenia kłę-
buszków z półksiężycami: typ 1. z linijnymi 
złogami IgG wzdłuż GBM (choroba z prze-
ciwciałami anty-GBM), typ 2. z ziarnistymi 
złogami złogów immunologicznych (np. ne-
fropatia toczniowa) oraz typ 3. pauci immu-
ne (najczęściej kłębuszkowa manifestacja 
zapalenia drobnych naczyń z przeciwciała-
mi ANCA). 

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ 
złogi typu kompleksów immunologicznych 
(elektronowogęste, bezpostaciowe) wi-
doczne są jedynie w typie 2. W typie 1. 
i 3. nie stwierdza się zmian rozplemowych 
w kłębuszkach.

9. Rozplem mezangium 
Klinicznie manifestuje się krwinkomo-

czem lub białkomoczem. 
W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: po-

szerzenie ogniskowe segmentalne, bądź 
globalne i rozlane mezangium to jedna 
z najczęstszych i najmniej specyficznych 
form uszkodzenia kłębuszków. Występuje 
w chorobach immunologicznych (nefro-

Rycina 11
Odcinkowa martwica pętli naczyniowej (zaznaczona 
kółkiem). 

Rycina 12
Zapalenie kłębuszków z półksiężycami komórkowymi (czerwone strzałki). 

Rycina 13
Rozplem mezangium. W niektórych gałązkach mezangium widocznych jest 
więcej niż 3 komórki.
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-rozplemowego, nefropatia włókienkowa, 
nefropatia fibronektynowa. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: w przy-
padku twardnienia idiopatycznego, a także 
w cukrzycowej chorobie nerek guzki są 
różnej wielkości, w obrębie pojedynczego 
kłębuszka asymetryczne, silnie skolageni-
zowane. W przypadku choroby lekkiego/
ciężkiego łańcucha guzki te początkowo są 
utworzone z białka monoklonalnego, wtór-
nie dopiero ulegają przepojeniu białkami 
macierzy pozakomórkowej (twardnieją). 
W nefropatii fibronektynowej guzki te są ob-
ficie przepojone fibronektyną. 

W IMMUNOFLUORESCENCJI i W MI-
KROSKOPII ELEKTRONOWEJ: obraz guz-
ków zależy od substancji, która je tworzy. 
Guzki mogą być utworzone głównie z ko-
lagenu (idiopatyczne twardnienie guzkowe, 
cukrzycowa choroba nerek), mogą zawie-
rać złogi bezpostaciowe (choroba lekkiego/
ciężkiego łańcucha), niekiedy zorganizo-

Rycina 14
Guzkowe twardnienie mezangium (guzek zaznaczono strzałką).

wane (glomerulopatia immunotaktoidalna, 
włókienkowa, fibronektynowa). 

11.	 Glomerulopatie	 ze	 złogami	 zor-
ganizowanymi (amyloidozowa, włókien-
kowa, immunotaktoidalna, krioglobulino-
wa, toczniowa).

Zdefiniowanie przestrzennego zorga-
nizowania złogów wymaga badania w mi-
kroskopii elektronowej. O rozpoznaniu 
decyduje niekiedy ultrastrukturalna cha-
rakterystyka złogów (glomerulopatia im-
munotaktoidalna, nefropatia włókienkowa), 
niekiedy zaś ich barwliwość (np. kongofil-
ność, podstawowe kryterium rozpoznania 
amyloidozy) lub ich reaktywność z diagno-
stycznymi przeciwciałami identyfikującymi 
rodzaj deponowanego białka (glomerulo-
patia fibronektynowa, włókienkowa, różne 
typy amyloidozy). 

W ostatnich latach wykazano, iż de-
pozyty białka DNAJB9 w kłębuszkach są 

specyficzne dla glomerulopatii włókien-
kowej. Odkrycie to przyczyniło się do za-
kwestionowania specyficznego charakteru 
kongofilności złogów amyloidu. Wykazano 
bowiem, iż w części przypadków glomeru-
lopatii włókienkowej taka kongofilność tak-
że występuje. Dostępne komercyjnie prze-
ciwciało przeciwko DNAJB9 jest pomocne 
w różnicowaniu amyloidozy i glomerulopa-
tii włókienkowej ze złogami kongofilnymi. 

W MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ: obraz 
najmniej charakterystyczny, różne typy 
uszkodzenia – poszerzenie mezangium, 
pogrubienie okonturowania kapilar, zmia-
ny rozplemowe, zmiany zapalne, wtórne 
FSGS. Manifestacja kliniczna jest silnie 
skorelowana z morfologią schorzenia w mi-
kroskopii świetlnej (zmiany wewnątrzkapi-
larne przebiegają głównie pod postacią 
zespołu nefrytycznego, zwielokrotnienie 
ścian kapilar i wtórne FSGS objawiają się 
przede wszystkim białkomoczem). 

W IMMUNOFLUORESCENCJI: obraz 
zależy od tła zjawiska chorobowego. Złogi 
immunoglobulin i składowych dopełniacza 
typowo występują w chorobach komplek-
sów immunologicznych. Złogi białka mono-
klonalnego – w przebiegu gammapatii. 

W MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: 
kształt, średnica, układ przestrzenny zło-
gów mają ogromne znaczenie diagno-
styczne (np. chaotycznie rozrzucone włó-
kienka o średnicy 7-15 nm są typowe dla 
nefropatii włókienkowej, ale także amylo-
idozy, złogi tworzące układ przestrzenny 
przypominjący odcisk palca są z kolei cha-
rakterystyczne dla krioglobulinemii i nefro-
patii toczniowej). 

12.	Patologie	błon	podstawnych
Charakterystycznym typem uszkodze-

nia rozwijającym się w przebiegu postę-
pujących przewlekłych patologii GBM jest 
wtórne FSGS. Patologię błon podstawnych 
kapilar kłębuszkowych można zobaczyć 
i scharakteryzować jedynie w MIKROSKO-
PII ELEKTRONOWEJ. Zaburzenia w ry-
sunku GBM wyrażają się jej zmniejszoną 

Rycina 15
Glomerulopatia ze złogami zorganizowanymi.
A. Zielone zabarwienie w świetle spolaryzowanym złogów amyloidu zabarwionych czerwienią Kongo (żółte strzałki), B. złogi amyloidu wykazujące dodatnią reakcję z przeciwciałem 
skierowanym przeciwko lekkiemu łańcuchowi lambda (czerwone strzałki), C. W mikroskopie elektronowym złogi amyloidu mają postać chaotycznie rozrzuconych włókienek 
o średnicy 7-15 nm. 
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lub zwiększoną grubością, zaburzoną 
warstwowością, nieregularnością obrysu. 
Zmiany te są niespecyficzne, występują 
w różnych kombinacjach i mogą być za-
równo nabyte, wtórne, jak i genetycznie 
uwarunkowane. Najczęstszą genetycznie 
uwarunkowaną patologią GBM jest cho-
roba kolagenu IV. Choroba ta występuje 
w dwóch postaciach, łagodnej, zwanej 
chorobą cienkiej błony oraz znacznie go-
rzej rokującego zespołu Alporta. W ner-
kach zespół Alporta występuje w co naj-
mniej dwóch odmianach morfologicznych. 
W jednej, GBM jest częściowo cienka, 
częściowo pogrubiała, a także odcinkowo 
w charakterystyczny sposób laminowana. 
W drugiej postaci - GBM jest częściowo 
ścieńczała, nie występują jednak inne od-
chylenia w jej morfologii. Ze względu na 
niespecyficzność zmian błonowych w cho-
robie kolagenu IV jej rozpoznanie wymaga 
diagnostyki genetycznej. 
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Rycina 16
obraz ultrastrukturalny rozwarstwień GBM występujących typowo (choć nie w każdym przypadku) w zespole 
Alporta.


