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Thrombotic microangiopathy
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Mikroangiopatie zakrzepowe
Terminem mikroangiopatii zakrzepowych określa się rodzaj uszkodzenia 

tkanek, w którym nieprawidłowości ściany arterioli i kapilar prowadzą do po-
wstawania zmian zakrzepowych. Klinicznie TMA przybiera najczęściej postać 
zakrzepowej plamicy małopłytkowej oraz zespołu hemolityczno–mocznicowego. 
W ostatnich latach wykazano rolę wrodzonych i nabytych zaburzeń regulacji al-
ternatywnego szlaku aktywacji dopełniacza w patogenezie „atypowego” zespołu 
hemolityczno–mocznicowego. W leczeniu kluczową rolę nadal pełni plazmafereza 
z wymianą na osocze świeżo mrożone; w uzasadnionych przypadkach stosuje się 
także kortykosteroidy i leki immunosupresyjne. Przełomem w leczeniu zespołu 
hemolityczno–mocznicowego stało się wprowadzenie ekulizumabu przeciwciała 
monoklonalnego skierowanego przeciwko składowej C5 wspólnej drogi dopeł-
niacza, które skutecznie hamuje tworzenie kompleksu litycznego C5b–9. Schył-
kowa niewydolność nerek wtórna do zespołu hemolityczno–mocznicowego jest 
wskazaniem do przeszczepienia nerki lub nerki z wątrobą, jednak w większości 
przypadków (przy braku zablokowania nadmiernej aktywacji dopełniacza na 
drodze alternatywnej) dochodzi do nawrotu choroby w nerce przeszczepionej 
i jej utraty.  

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 115-120)

The term ‘thrombotic microangiopathy’ (TMA) refers to the type of tissue 
injury triggered by arteriolar and capillary wall abnormalities that result in 
diffuse thrombi formation. Clinically the most frequent manifestations of this 
pathological entity include: thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) and 
hemolytic–uremic syndrome (HUS). Inherited and acquired defects in regulation 
of an alternative pathway of complement activation were identified recently as key 
factors that contribute to the development of ‘atypical’ HUS. Plasma exchange 
(with substitution for fresh frozen plasma) remains the cornerstone of therapy 
in HUS; in certain cases (depending on background pathogenesis) steroids 
and immunosuppressive agents are also used. Development of eculizumab, 
monoclonal anti-C5 antibody (i.e. the complement component that is common 
for all complement activation pathways and prevents from C5b-9 lytic complex 
formation) appears a breakthrough method in the treatment of HUS. End-stage 
renal disease secondary to HUS is an indication for kidney or kidney and liver 
transplantation. Unfortunately, in most of post-transplant patients the disease 
recurs and graft is lost, unless excess complement activation is not blocked. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 115-120)
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Mikroangiopatie zakrzepowe – defini-
cja i klasyfikacja 

Terminem „mikroangiopatie zakrzepo-
we” (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) 
określa się rodzaj uszkodzenia tkanek, w 
którym nieprawidłowości ściany arterioli i 
kapilar prowadzą do powstawania zmian 
zakrzepowych. Rozpoznanie TMA jest 
zatem rozpoznaniem histopatologicznym. 
Historycznie pierwszą odkrytą pierwotną 
mikroangiopatią zakrzepową była zakrzepo-
wa plamica małopłytkowa (ang. thrombotic 
thrombocytopenic purpura, TTP), opisana w 
1924 roku przez Moschcowitza. 

Pierwotne zespoły mikroangiopatii za-
krzepowych obejmują: 

1. postacie wrodzone: 
• wrodzona zakrzepowa plamica ma-

łopłytkowa (zespół Upshawa i Shulmana), 
wywołana niedoborem metaloproteinazy 
ADAMTS13, wynikającym z różnych mutacji 
genetycznych,

• zespół hemolityczno-mocznicowy 
(HUS) związany z dopełniaczem (ang. 
complement-mediated TMA), wywołany 
mutacjami w genach kodujących białka kon-
trolujące aktywację dopełniacza na drodze 

alternatywnej: czynnik H (CFH), czynnik I 
(CFI), czynnik B (CFB), CD46/MCP (mem-
brane cofactor protein) oraz składową C3. 
Wymienione mutacje prowadzą do niekon-
trolowanej (nadmiernej) aktywacji tej drogi,

• wrodzone zaburzenia metabolizmu wi-
taminy B12 (kobalaminy), wywołane mutacją 
genu MMAHC (MethylMalonic Aciduria and 
Homocystinuria type C),

• wrodzone zaburzenia krzepnięcia 
(coagulation-mediated TMA), wywołane 
mutacjami w genach kodujących trombo-
modulinę, plazminogen i kinazę epsilon 
diacyloglicerolu (DGKE). 

2. postacie nabyte:
• nabyta zakrzepowa plamica małopłyt-

kowa (ang. thrombotic thrombocytopenic 
purpura, TTP), spowodowana autoprze-
ciwciałami przeciwko metaloproteinazie 
ADAMTS13,

• zespół hemolityczno- mocznicowy, 
wywołany przez toksynę Shiga (ang. Shiga 
toxin-mediated TMA, ST- HUS), wytwarza-
ną przez szczepy Escherichia coli (typowo 
szczepy O157:H7 i O104:H4) lub Shigella 
dysenteriae,

• mikroangiopatie wywołane lekami 
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Jest stanem zagrożenia życia, stąd już 
przy podejrzeniu TTP, należy niezwłocznie 
rozpocząć plazmaferezy. W przypadku, gdy 
pacjent z podejrzeniem TTP znajduje się w 
ośrodku, w którym leczenie plazmaferezami 
nie jest dostępne, należy podać świeżo mro-
żone osocze w ilości 25-30 ml/kg masy ciała 
i niezwłocznie przekazać pacjenta do ośrod-
ka referencyjnego. Zabiegi plazmaferez wy-
konuje się codziennie, każdorazowo wymie-
niając osocze w ilości 40 ml/kg masy ciała. 
Płyn substytucyjny stanowi świeżo mrożone 
osocze. Plazmaferezy wykonuje się do mo-
mentu uzyskania liczby płytek krwi powyżej 
150 000/μL przez 2 kolejne dni. W leczeniu 
zaleca się również sterydy, proponowane 
schematy to stosowany doustnie prednizon 
w dawce 1,0 mg/kg/dobę dla pacjentów bez 
objawów neurologicznych, natomiast w 
cięższych przypadkach – metylprednizolon 
w dawce 125 mg, podawany dożylnie 2-4 
razy dziennie. Po poprawie stanu pacjenta 
i zakończeniu plazmaferez, sterydy należy 
odstawić w okresie 2-3 tygodni. W leczeniu 
nie stosuje się profilaktycznych przetoczeń 
koncentratu krwinek płytek. Płytki przetacza 
się w razie wystąpienia istotnego klinicznie 
krwawienia lub konieczności wykonania 
procedur inwazyjnych.

W przypadkach TTP opornych na lecze-
nie oraz nawrotowych należy zastosować 
rytuksymab w dawce 375 mg/m2 dożylnie 
jeden raz w tygodniu przez 4 tygodnie, jako 
uzupełnienie leczenia plazmaferezami oraz 
sterydami.

2. Zakrzepowa plamica małopłytkowa, 
postać wrodzona

Stanowi 5% wszystkich przypadków 
TTP i 25% przypadków TTP rozpoznanych 
w ciąży. Ostre epizody choroby leczy się 
przetoczeniami osocza. Część pacjentów - 
z częstymi nawrotami ostrych epizodów, w 
okresie okołozabiegowym, podczas infekcji, 
a także kobiety w ciąży i w okresie połogu - 
wymaga profilaktycznych przetoczeń świeżo 
mrożonego osocza w ilości 10-15 ml/kg 
masy ciała co 2 tygodnie.

3. Zespół hemolityczno-mocznicowy, 
wywołany przez toksynę Shiga (ang. Shiga 
toxin- mediated TMA, ST- HUS)

Terapia ST- HUS obejmuje:
a) leczenie wspomagające:
• przetoczenia koncentratu krwinek czer-

wonych: w razie objawowej niedokrwistości
• przetoczenia koncentratu krwinek 

płytkowych: u pacjentów z istotnym klinicz-
nie krwawieniem i wymagających procedur 
inwazyjnych

• wyrównanie zaburzeń wodno-elek-
trolitowych

• leczenie ostrego uszkodzenia nerek, 
w tym leczenie nerkozastępcze

• leczenie żywieniowe
Pacjenci wymagają szczegółowego 

monitorowania, w tym oceny ilości odda-
wanego moczu, stanu nawodnienia, układu 
sercowo-naczyniowego i oddechowego, 
a także wczesnego wykrywania objawów 
ze strony centralnego układu nerwowego 
i innych narządów. Brak danych na temat 
leczenia, które zapobiegałoby rozwojowi 
HUS u pacjentów z ostrą biegunką infekcyj-
ną wywołaną toksyną Shiga. Leki hamujące 
perystaltykę nie powinny być stosowane 
w leczeniu HUS wtórnego do zakażenia 
E. coli, ponieważ zwiększają ekspozycję 
na toksynę. Stosowanie antybiotyków u 
pacjentów zakażonych E. coli powinno być 
ograniczone do przypadków z bakteriemią. 
U dzieci z zakażeniem jelit antybiotyki 17- 
krotnie zwiększają ryzyko HUS, ponieważ 
uszkodzenie ściany bakterii indukowane 
antybiotykami, sprzyja uwolnieniu toksyny 
bakteryjnej do światła jelita. Fluorochinolony 
i trimeptoprim, najczęściej stosowane w 
leczeniu ostrych zakażeń żołądkowo- jelito-
wych, indukują ekspresję genów kodujących 
toksynę bakteryjną. W przeciwieństwie 
do przypadków HUS wywołanych E. coli, 
przypadki krwotocznego zapalenia jelita 
oraz HUS wywołane zakażeniem Shigella 
dysenteriae, powinny być leczone antybio-
tykiem, co skraca czas biegunki i zmniejsza 
ryzyko powikłań. 

b) leczenie celowane
Należy podkreślić, że dotychczas nie 

przeprowadzono badań randomizowanych, 
oceniających skuteczność leczenia prze-
toczeniami świeżo mrożonego osocza lub 
plazmaferezami u pacjentów z ST-HUS, 
w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie 
opisanej powyżej terapii wspomagającej. 
Jednakże analizy porównawcze dwóch 
dużych grup pacjentów wykazały, że grupa 
leczona przetoczeniami osocza charak-
teryzowała się mniejszą śmiertelnością w 
przebiegu ST-HUS, wywołanego szczepem 
E .coli O157:H7. Stąd powszechnie uważa 
się, że zabiegi plazmaferez z użyciem świe-
żo mrożonego osocza należy rozważyć u 
pacjentów z HUS i ciężkim uszkodzeniem 
nerek oraz zajęciem ośrodkowego układu 
nerwowego. Udowodniono ponadto, że 
w ST-HUS także dochodzi do niekontro-
lowanej aktywacji układu dopełniacza, co 
uzasadnia stosowanie ekulizumabu w tej 
grupie chorych. Jednak przebieg choroby 
u pacjentów, u których zastosowano eku-
lizumab w połączeniu z plazmaferezami 
podczas epidemii HUS wywołanej szcze-

Bakterie
Gram dodatnie, riketsje, Borrelia, Brucella, Chlamydia, Clostridium difficile, 

Ehrlichia, Legionella, Leptospira, Mycobateriae, gorączka plamista Gór 
Skalistych

Wirusy
CMV, wirusowe zapalenia wątroby, HIV, wirusy grypy A, parwowirus B19, 
wirus ospy wietrznej i półpaśca, HHV6, EBV, Denga, wirusy Coxsackie, 

norowirusy
Grzyby Aspergillus, Blastomyces, Candida albicans, Cryptococcus neoformans

Pasożyty wewnątrzkomórkowe Babesia, malaria

Tabela I
Najważniejsze drobnoustroje mogące inicjować rozwój mikroangiopatycznych niedokrwistości hemolitycznych 
z małopłytkowością.
The most important pathogens that may trigger development of microangiopathic hemolytic anemias with thrombo-
cytopenia.

(ang. drug-mediated TMA, DITMA),
• zespół hemolityczno- mocznicowy 

(HUS) związany z przeciwciałami przeciwko 
czynnikowi H dopełniacza.

Wspólne dla ogółu przypadków TMA są:
• uszkodzenie nerek: ostre uszkodzenie 

nerek, dotyczy wszystkich przypadków TMA, 
za wyjątkiem TTP, w której występuje rzadko,

• objawy ze strony ośrodkowego ukła-
du nerwowego, które mogą wystąpić we 
wszystkich przypadkach TMA, ale są naj-
częstsze w TTP,

• odchylenia w składzie morfotycz-
nym krwi, obejmujące małopłytkowość 
oraz mikroangiopatyczną niedokrwistość 
hemolityczną (ang. microangiopathic he-
molytic anemia, MAHA), charakteryzującą 
się obecnością fragmentów erytrocytów 
(schistocytów) w rozmazie krwi obwodowej. 

Diagnostyka mikroangiopatii zakrze-
powych

w diagnostyce mikroangiopatii zakrze-
powych uwzględnić należy:

• poszukiwanie infekcji: posiewy stolca 
w kierunku toksyny Shiga, diagnostyka se-
rologiczna HIV, badania w kierunku grypy, 
posiewy krwi, posiewy z BAL. Lista patoge-
nów wywołujących mikroangiopatyczną nie-
dokrwistość hemolityczną i małopłytkowość 
przedstawia Tabela I,

• poszukiwanie uszkodzenia narządów: 
parametry wątrobowe, trzustkowe, pomiary 
ciśnienia tętniczego, RTG klatki piersiowej, 
USG jamy brzusznej, inne badania obra-
zowe w zależności od obrazu klinicznego,

• diagnostykę chorób układowych, w tym 
m.in. oznaczenia: ANA, ANCA, antykoagu-
lantu toczniowego, przeciwciał antyfosfolipi-
dowych, czynnika reumatoidalnego i innych; 
diagnostyka w kierunku twardziny układowej, 

• ocenę aktywności ADAMTS13 i prze-
ciwciał anty-ADAMTS13,

• wykonanie testu ciążowego u kobiet  
w wieku rozrodczym,

• diagnostykę metabolizmu witaminy 
B12: stężenie homocysteiny i metioniny w 
surowicy, stężenie kwasu metylomalono-
wego w moczu,

• diagnostykę układu dopełniacza:
a) poszukiwanie przeciwciał przeciwko 

czynnikom H i I oraz niedoborów poszcze-
gólnych składowych kaskady dopełniacza 
hamujących jego aktywację na drodze alter-
natywnej: poziom czynnika H, czynnika B, 
czynnika I, ekspresja CD46 na leukocytach. 
Należy pamiętać, że prawidłowy poziom 
wymienionych czynników nie wyklucza, że 
są to białka dysfunkcyjne, 

b) badanie aktywności alternatywnej 
drogi dopełniacza,

c) diagnostyka genetyczna: poszukiwa-
nie i identyfikacja mutacji genów kodujących 
CFH, CFI, MCP, C3, CFB, CFHR1-5, DGKE 
(wyłącznie u dzieci), diagnostyka zmienno-
ści kopii genów w regionach CFH-CFHR.

Lista laboratoriów zajmujących się dia-
gnostyką układu dopełniacza znajduje się na 
stronie: International Complement Society 
(www.complement.org) oraz European Com-
plement Network (www.ecomplement.org). 

Leczenie mikroangiopatii zakrzepo-
wych

1. Zakrzepowa plamica małopłytkowa 
(TTP): postać nabyta
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pem E. coli O104:H4 w Niemczech nie różnił 
się od grupy chorych leczonych wyłącznie 
plazmaferezami. Niezbędne są randomizo-
wane, kontrolowane badania, oceniające 
rzeczywistą przydatność ekulizumabu w 
tej grupie chorych. Większość ekspertów 
zaleca stosowanie ekulizumabu u pacjen-
tów z ST-HUS i zajęciem ośrodkowego 
układu nerwowego, manifestującym się 
drgawkami, śpiączką lub ciężkimi deficytami 
neurologicznymi, ponieważ jest to grupa 
obarczona najwyższym ryzykiem zgonu w 
przebiegu HUS.

4. Zespół hemolityczno-mocznicowy 
(HUS) związany z dopełniaczem (ang. 
complement- mediated TMA), zwany także 
atypowym HUS (aHUS)

Oprócz wspomnianego w przypadku 
ST-HUS, leczenia wspomagającego, stoso-
wanego także w aHUS, u każdego pacjenta, 
z podejrzeniem aHUS, powinno się jak naj-
szybciej rozpocząć terapię ekulizumabem. 
Lek jest humanizowanym przeciwciałem 
monoklonalnym, skierowanym przeciwko 
cząsteczce C5 układu dopełniacza. Jest 
skuteczny w leczeniu aHUS w nerkach wła-
snych i nerce przeszczepionej. Ekulizumab 
u dorosłych z aHUS podaje się w dawce 900 
mg dożylnie 1 raz w tygodniu przez kolejne 
4 tygodnie, a następnie - 1200 mg dożylnie 
co 2 tygodnie.

Najgroźniejszym powikłaniem terapii 
ekulizumabem jest posocznica meningo-
kokowa, stąd każdy pacjent musi otrzymać 
szczepionkę przeciwko Neisseria menin-
gitidis. Jeśli chory otrzymał ekulizumab w 
okresie 2 tygodni od momentu podania tej 
szczepionki, należy zastosować profilak-
tyczną antybiotykoterapię przez okres 2 
tygodni po szczepieniu. Nie ustalono, czy 
leczenie ekulizumabem można przerwać po 
uzyskaniu dobrej odpowiedzi na lek i w jakim 
momencie należy to zrobić. W literaturze 
dostępne są zarówno opisy pacjentów, u 
których wystąpiło trwałe wyleczenie pomimo 
zaprzestania stosowania leku, jak i takie, 
w których dochodziło do nawrotu choroby 
wkrótce po jego odstawieniu. 

Jeżeli ekulizumab jest niedostępny, 

leczeniem z wyboru u pacjentów z aHUS 
pozostaje terapia osoczem: wlewami świe-
żo mrożonego osocza (20- 30 ml/kg masy 
ciała/dobę) lub plazmafereza (wymiana 
1 - 2 objętości osocza z podaniem świeżo 
mrożonego osocza, jako płynu substytucyj-
nego), kontynuowana przez wiele tygodni. 
Szacuje się, że tylko połowa pacjentów 
z aHUS leczonych w ten sposób, uzyska 
trwałą remisję, definiowaną jako powrót 
czynności nerek i poprawa albo normalizacja 
parametrów morfologii krwi oraz wskaźników 
hemolizy. Stąd w razie braku skuteczności 
plazmaferez, należy rozpocząć terapię 
ekulizumabem. Odpowiedź na leczenie 
plazmaferezami zależy w największym 
stopniu od rodzaju mutacji, która wywołała 
aHUS. Najczęściej stwierdzanym defektem 
genetycznym są mutacje czynnika H. W 
tym przypadku całkowitą lub częściową re-
misję uzyskuje się u 2/3 chorych; pozostali 
pacjenci rozwijają schyłkową niewydolność 
nerek. Często obserwuje się „oporność”, 
jaka rozwija się w trakcie leczenia zabie-
gami plazmaferez. U chorych z mutacjami 
czynnika I, ok. ¼ pacjentów osiąga remisję 
choroby. W przypadku mutacji CD46/MCP, 
zabiegi plazmaferez nie mają uzasadnienia, 
gdyż CD46 jest inhibitorem aktywacji drogi 
alternatywnej dopełniacza związanym z bło-
nami komórkowymi (ten typ mutacji cechuje 
zresztą najlepsze rokowanie i skłonność 
do samoistnych remisji). W przypadku 
rzadziej występujących mutacji (składowa 
C3, czynnik B) dane na temat skuteczności 
plazmaferez są ograniczone. 

5. Zespół hemolityczno-mocznicowy 
(HUS) związany z przeciwciałami przeciwko 
czynnikowi H dopełniacza

Leczenie należy rozpocząć od plazmafe-
rez. Dołączenie leków immunosupresyjnych- 
sterydów w monoterapii, lub w połączeniu z 
azatiopryną, czy mykofenolanem mofetylu, 
pozwala uzyskać przeżycie wolne od dializ 
u 60 - 70% pacjentów. W pracy Sinha i wsp. 
obejmującej opisy przypadków 138 dzieci 
z HUS, w większości związanym z obec-
nością przeciwciał przeciwko czynnikowi H 
dopełniacza, 105 pacjentów było leczonych 

plazmaferezami, 86 otrzymało prednizon w 
monoterapii lub w połączeniu z cyklofosfa-
midem bądź rytuksymabem. Zastosowanie 
terapii podtrzymującej z użyciem sterydów z 
mykofenolanem mofetylu lub azatiopryną w 
istotny sposób zmniejszyło ryzyko nawrotu.

Na zakończenie tej części rozważań 
warto podkreślić, że przeszczepienie nerki 
u pacjentów z wrodzoną TMA związaną z 
mutacjami genów kodujących składowe 
dopełniacza odpowiedzialnych za hamo-
wanie alternatywnej drogi jego aktywacji 
związane jest z nawrotem choroby w 40 
- 80% przypadków (za wyjątkiem mutacji 
CD46/MCP, tj. genu dla białka związanego 
z błoną). Patogenetycznie uzasadnioną 
metodą leczenia jest wówczas przeszcze-
pienie wątroby i nerki, jednak ze względu na 
ogromne ryzyko towarzyszące tej metodzie 
leczenia jest ona mało dostępna i rzadko 
stosowana. Transplantacje takie muszą być 
prowadzone w „osłonie” plazmaferez, a ich 
kontynuowanie po zabiegu jest niezbędne. 
Dlatego przewlekła terapia ekulizumabem 
powinna być postępowaniem z wyboru 
(także po transplantacji nerki). 

6. Mikroangiopatia wywołana lekami 
(ang. drug-mediated TMA, DITMA)

Wyróżniamy DITMA w mechanizmie 
immunologicznym (chinina, trimetoprim- 
sulfametoksazol, ciprofloksacyna, metroni-
dazol, kwetiapina) i mechanizmie zależnym 
od dawki leku (gemcytabina, winkrystyna, 
mitomycyna, bewacyzumab, sunitynib, 
cyklosporyna, takrolimus, sirolimus). Pod-
stawowe postępowanie w przypadku podej-
rzenia DITMA, obejmuje odstawienie leku i 
leczenie wspomagające. W przypadkach 
wątpliwych, w których w diagnostyce różni-
cowej uwzględnia się również TTP, należy 
rozpocząć leczenie plazmaferezami. Opi-
sano pojedyncze przypadki zastosowania 
ekulizumabu u chorych z DITMA indukowa-
ną gemcytabiną, mitomycyną, czy doksoru-
bicyną. Immunologiczny mechanizm DITMA 
wyklucza możliwość ponownego użycia leku 
w przyszłości. W przypadku toksyczności 
zależnej od dawki, ponowna ekspozycja na 
lek jest możliwa w wybranych przypadkach.

Rycina 1
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa. Zakrzepy w świetle kapilar kłębuszkowych. 
Barwienie HE. 
Acute thrombotic microangiopathy. Thrombi within capillary lumens. Hematoxylin – eosin. 

Rycina 2
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa. Zakrzepy  w świetle kilku kapilar kłębuszko-
wych. Barwienie AFOG. 
Acute thrombotic microangiopathy. Thrombi in some of  the capillary lumens. AFOG 
staining. 
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Rycina 6
Przewlekła mikroangiopatia zakrzepowa. Znacznego stopnia redukcja światła 
tętnic międzypłacikowych związana z dokonującą się sklerotyzacją ich błony 
wewnętrznej. Rozlane włóknienie zrębu i zanik cewek nerkowych. Barwienie AFOG.
Chronic thrombotic microangiopathy. Substantial reduction of interlobular capillary 
lumens secondary to their intimal sclerotisation.  Diffuse interstitial fibrosis and tubular 
atrophy. AFOG staining. 

7. Wrodzone zaburzenia metabolizmu 
witaminy B12 (kobalaminy), spowodowane 
mutacją genu MMAHC (Methyl-Malonic 
Aciduria and Homocystinuria type C)

Dotyczą głównie noworodków. W litera-
turze opisano jednak przypadek 18- letniego 
pacjenta, z rozpoznaną mikroangiopatyczną 
niedokrwistością hemolityczną, małopłytko-
wością i niewydolnością nerek, u którego 
wykluczono TTP i ST-HUS oraz potwier-
dzono zaburzenia metabolizmu kobalaminy 
wskutek mutacji genu MMAHC, przejawiają-
ce się wysokim stężeniem homocysteiny, ni-
ski stężeniem metioniny w osoczu, kwasicą 
metylomalonową i prawidłowym stężeniem 
witaminy B12. Spektakularną poprawę stanu 
pacjenta obserwowano po podaniu witaminy 
B12, betainy i kwasu foliowego.

8. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia 
(coagulation-mediated TMA)

U pacjentów z mikroangiopatią za-
krzepową zidentyfikowano uwarunkowane 

genetycznie nieprawidłowości trombomo-
duliny, plazminogenu oraz kinazy epsilon 
diacyloglicerolu (DGKE). Większość opi-
sanych przypadków dotyczy dzieci. Istnieją 
sprzeczne dowody skuteczności terapii 
osoczem i leczenia immunosupresyjnego 
w tej grupie chorych. 

W różnicowaniu ww. sytuacji klinicznych, 
należy uwzględnić szereg innych schorzeń, 
powodujących wtórnie mikroangiopatyczną 
niedokrwistość hemolityczną i małopłytko-
wość:

• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• nowotwory: każdy rodzaj nowotworu
• przeszczepienie szpiku i narządów 

unaczynionych
• powikłania ciąży: zespół HELLP

Obraz mikroskopowy mikroangiopatii 
zakrzepowej w nerce

Obraz w mikroskopie świetlnym
W fazie ostrej obraz mikroskopowy jest 

zróżnicowany, wymienione niżej zmiany 
mogą występować w różnych konfigu-
racjach, z różną częstością i nasileniem  
i obejmują:

W kłębuszkach:
• zakrzepy w świetle kapilar kłębusz-

kowych (Ryc. 1, Ryc. 2)
• obrzmienie rejonu podśródbłonkowego 

kapilar,
• mezangioliza w kłębuszkach, niekiedy 

z tworzeniem mikrotętniaków,
• niekiedy obecność półksiężyców 

komórkowych (zwykle w pojedynczych 
kłębuszkach),

• martwica włóknikowata ścian kapilar,
• obecność fragmentocytów w pogrubia-

łych, obrzękniętych ścianach kapilar,
• ostre zmiany niedokrwienne: obkur-

czenie pęczków naczyniowych z pofałdo-
waniem okonturowania kapilar.

W naczyniach tętniczych:
• myksoidne (mukoidne) pogrubienie 

Rycina 3
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa. Mukoidne pogrubienie błony wewnętrznej 
tętnicy międzypłacikowej. Barwienie HE.
 Acute thrombotic microangiopathy. Mucoid thickening of intimal layer of the interlobular 
artery. Hematoxylin – eosin. 

Rycina 4
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa. Odcinkowa martwica włóknikowata i szkli-
wienie ściany naczyniowej arterioli. Barwienie HE. 
Acute thrombotic microangiopathy. Segmental fibrinoid necrosis and hyalinosis of 
arterioral wall. Hematoxylin – eosin. 

Rycina 5
Przewlekła mikroangiopatia zakrzepowa. W części segmentów kłębuszkowych 
widoczne zdwojenie okonturowania kapilar. Srebrzenie metodą Jonesa. 
Chonic thrombotic microangiopathy. Double-contoured capillaries can be found in some 
of the glomerular segments. Jones’ silver stain.  
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błony wewnętrznej tętnic (Ryc. 3),
• obecność zakrzepów przyściennych,
• liza komórek mięśniówki gładkiej w 

ścianach arterioli,
• martwica włóknikowata ścian arterioli 

(Ryc. 4),
• obecność fragmentocytów w obrębie 

pogrubiałych ścian arterioli i tętnic.
W śródmiąższu i cewkach:
• w przypadku zmian o znacznym nasi-

leniu: obrzęk zrębu, ogniska krwinkotoku, a 
nawet ogniska zawału,

• ostre uszkodzenie/martwica nabłonka 
cewkowego,

• wałeczki erytrocytarne

Cechy charakteryzujące mikroangiopa-
tię zakrzepową w fazie przewlekłej to:

W kłębuszkach:
• zdwojenie okonturowania kapilar kłę-

buszkowych (Ryc. 5),
• obkurczenie pęczków naczyniowych 

kłębuszków współistniejące z pofałdowa-
niem okonturowania kapilar (przewlekłe 
zmiany niedokrwienne),

• wtórne ogniskowe segmentalne tward-
nienie kłębuszków (często wariant collap-
sing),

W naczyniach tętniczych:
• szkliwienie arterioli, także w zewnętrz-

nych warstwach ściany naczyniowej,
• sklerotyzacja rejonu podśródbłonko-

wego w arteriolach, 
• proliferacja w ścianach arterioli i drob-

nych tętnic (układ łusek cebuli), 
• sklerotyzacja błony wewnętrznej tętnic, 

początkowo bez elastozy (Ryc. 6)
W śródmiąższu i cewkach:
• włóknienie zrębu i zanik cewek ner-

kowych
W obrazie immunfluorescencyjnym 

identyfikuje się złogi fibrynogenu w tych na-
czyniach (kapilarach, arteriolach, tętnicach), 
w których obecne są zakrzepy lub występuje 
martwica włóknikowata. Obraz ultrastruktu-
ralny kłębuszków nerkowych w fazie ostrej 
obejmuje obrzmienie śródbłonka i utratę 
fenestracji,  poszerzenie blaszki rzadkiej 
wewnętrznej w kapilarach kłębuszkowych 
(Rycina 7); oraz mezangiolizę. W fazie 

przewlekłej charakterystyczne jest współist-
nienie zdwojenia GBM (Rycina 8), interpo-
zycji komórkowej, zmian niedokrwiennych 
(pofałdowanie GBM) oraz wtórnego FSGS.

Uwagi: 
Na podstawie morfologii zmian nie jest 

możliwe określenie etiologii TMA, opisywane 
obrazy są wspólne dla różnych jej postaci.

Zmiany w przebiegu TMA mogą zajmo-
wać selektywnie kłębuszki, arteriole i tętnice 
lub występować we wszystkich tych trzech 
strukturach.

W części przypadków nasilenie TMA 
jest tak niewielkie, że proces ten przebiega 
klinicznie niejawnie,  a zmiany morfologiczne 
świadczące o jego aktywności są trudne do 
uchwycenia. W takich przypadkach jedyną 
manifestacją przewlekłego TMA może być 
znaczące względem wieku nasilenie  zmian 
przewlekłych w tętnicach (arterioskleroza), 
arteriolach (szkliwienie) i kłębuszkach (zdwo-
jenie okonturowania części kapilar, wtórne 
FSGS - najczęściej wariant collapsing). 

W różnicowaniu uwzględnić należy w 
pierwszej kolejności:

• Błoniasto-rozplemowe zapalenie kłę-
buszków nerkowych i uszkodzenie błoniasto-
-rozplemowe w przebiegu paraproteinemii: o 
rozpoznaniu rozstrzyga badanie immunoflu-
orescencyjne i ultrastrukturalne (obecność 
złogów immunologicznych i/lub paraprotein).

• Nefropatię nadciśnieniową w przebiegu 
łagodnego nadciśnienia: do obrazu mikro-
skopowego nie należy wówczas obecność 
zmian zakrzepowych, w kłębuszkach nie 
występuje poszerzenie blaszki rzadkiej we-
wnętrznej, obrzmienie śródbłonka, ani zdwo-
jenie GBM,  nie występują zmiany prolifera-
cyjne w ścianach drobnych tętnic i arterioli, 
nie stwierdza się mukoidnego pogrubienia 
błony wewnętrznej tętnic, obrzmienia rejonu 
podśródbłonkowego arterioli, a pogrubieniu 
błony wewnętrznej tętnic towarzyszy zwielo-
krotnienie blaszki elastynowej w tej błonie. 
W przypadku niewielkiego nasilenia zmian 
aktywnych, lub przebytego, nieaktywnego 
epizodu TMA różnicowanie może być trudne.

Zmiany w przebiegu nadciśnienia złośli-
wego morfologicznie są nie do odróżnienia 
od mikroangiopatii zakrzepowych powstałych 

na innym podłożu.

Podsumowanie
W podsumowaniu pragniemy wskazać 

na szczególny paradoks związany z roz-
poznawaniem i leczeniem mikroangiopatii 
zakrzepowych. Rozpoznanie to ma bo-
wiem charakter ściśle patomorfologiczny, 
tymczasem w większości przypadków nie 
dysponujemy opisem obrazu histopatolo-
gicznego (biopsję uniemożliwia głęboka 
trombocytopenia). Ogromny postęp w 
zakresie diagnostyki serologicznej (iden-
tyfikacja przeciwciał) oraz genetycznej 
(identyfikacja mutacji) nie przekłada się na 
decyzje terapeutyczne, które zazwyczaj 
muszą być podjęte natychmiast. Stąd tak 
wielkie znaczenie dodatkowych badań wy-
konywanych przy podejrzeniu TMA, które 
pozwolą wykluczyć szereg przyczyn wtór-
nych (m.in. zakażenia, toczeń rumienio-
waty układowy, nowotwory i wiele innych). 
Należy dokładać starań, aby maksymalnie 
skrócić czas oczekiwania na wyniki badań 
w kierunku identyfikacji najczęstszych przy-
czyn TMA (w tym: badań pozwalających 
na rozpoznanie/wykluczenie tocznia ukła-
dowego, ANCA+ zapaleń naczyń, zespołu 
antyfosfolipidowego, twardziny układowej). 
Niezwykle istotne jest także zwiększe-
nie dostępności oznaczania przeciwciał 
skierowanych przeciwko ADAMTS13 i 
osoczowej aktywności tej metaloproteinazy 
oraz przeciwciał przeciwko czynnikowi H. 
Badania genetyczne mają znaczenie dla 
ustalenia odległego rokowania Pacjentów, 
w tym zwłaszcza – określenia szansy na 
długotrwały sukces transplantacji nerki. 
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Rycina 8
Przewlekła mikroangiopatia zakrzepowa. Zdwojenie okonturowania dwóch sąsia-
dujących kapilar kłębuszkowych. Badanie w mikroskopii elektronowej.
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Rycina 7
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa. Masywne obrzmienie rejonu podśródbłonko-
wego kapilar kłębuszkowych. Badanie w mikroskopii elektronowej. 
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rular capillaries. Electron microscopy.



A. Pawłowska i wsp.120

relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura as 
a result of a congenital deficiency of von Willebrand 
factor-cleaving protease. Br J Haematol. 2001; 113: 
649-651.

4. Carter AO, Borczyk AA, Carlson JA, Harvey B, 
Hockin JC. et al: A severe outbreak of Escherichia 
Coli O157:H7- associated hemorrhagic colitis in a 
nursing home. N Engl J Med. 1987; 317: 1496-1500.

5. Christmann M, Hansen M, Bergmann C, Schwabe 
D, Brand J. et al: Eculizumab as first-line therapy for 
atypical hemolytic uremic syndrome. Pediatrics 2014; 
133: e1759-1763.

6. Colvin RB, Chang A (Ed.): Diagnostic Pathology: 
Kidney Diseases. Elsevier, Philadelphia. 2nd Edition. 
2016: 518-549. 

7. George JN: How I treat patients with thrombotic 
thrombocytopenic purpura: 2010. Blood 2010; 116: 
4060-4069.

8. Grangé S, Bekri S, Artaud-Macari E, Francois A, 
Girault C. et al: Adult-onset renal thrombotic micro-
angiopathy and pulmonary arterial hypertension in co-
balamin C deficiency. Lancet 2015; 386: 1011-1012.

9. Gruppo RA, Rother RP: Eculizumab for congenital 
atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 
2009; 360: 544-546.

10. Janette JC, Olson JL, Silva FG, D’Agatti VD (Ed.): 
Heptinstall’s Pathology of the Kidney. Lippincott, 
Williams and Wilkins, Philadelphia.7th Edition, 
2015: 701-764. 

11. Noris M, Ruggenenti PL, Remuzzi G: Thrombotic 
microangiopathies, including hemolytic-uremic 
syndrome. w: Johnson R, Feehally J, Floege J 
(Ed.): Comprehensive Clinical Nephrology. Elsevier, 
Philadelphia. 5th Edition 2015: 339-353. 

12. Kielstein JT, Beutel G, Fleig S, Steinhoff J, Meyer 
TN. et al: Best supportive care and therapeutic 
plasma exchange with or without eculizumab in 
Shiga-toxin–producing E.coli O104:H4 induced 
haemolytic-uraemic syndrome: An analysis of the 
German STEC-HUS Registry. Nephrol Dial Trans-

plant. 2012; 27: 3807-3815.
13. Lapeyraque AL, Frémeaux-Bacchi V, Robitaille 

P: Efficacy of eculizumab in a patient with factor-
-H-associated atypical hemolytic uremic syndrome. 
Pediatr Nephrol. 2011; 26: 621-624.

14. Legendre CM, Licht C, Muus P, Greenbaum LA, 
Babu S. et al: Terminal complement inhibitor eculizu-
mab in atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl 
J Med. 2013; 368: 2169-2181.

15. Lim W, Vesely SK, George JN: The role of rituxi-
mab in the management of patients with acquired 
thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2015; 
125: 1526-1531.

16. Loirat C, Garnier A, Sellier-Leclerc AL, Kwon T: 
Plasmatherapy in atypical hemolytic uremic syn-
drome. Semin Thromb Hemost. 2010; 36: 673-681.

17. Moatti-Cohen M, Garrec C, Wolf M, Boisseau 
P, Galicier L. et al: Unexpected frequency of 
Upshaw-Schulman syndrome in pregnancy-onset 
thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2012; 
119: 5888-5897.

18. Morigi M, Galbusera M, Gastoldi S, Locatelli M, 
Buelli S. et al: Alternative pathway activation of 
complement by Shiga toxin promotes exuberant C3a 
formation that triggers microvascular thrombosis. J 
Immunol. 2011; 187: 172-180.

19. Moschcowitz E: Hyaline thrombosis of the terminal 
arterioles and capillaries: a hitherto undescribed 
disease. Proc NY Pathol Soc. 1924; 24: 21-24. 

20. Nathanson S, Ulinski T, Frémeaux-Bacchi V, 
Deschênes G: Secondary failure of plasma therapy 
in factor H deficiency. Pediatr Nephrol. 2006; 21: 
1769-1771.

21. Noris M, Remuzzi G: Atypical hemolytic-uremic 
syndrome. N Engl J Med. 2009; 361: 1676-1687.

22. Nürnberger J, Philipp T, Witzke O, Opazo Saez 
A, Vester U. et al: Eculizumab for atypical hemo-
lytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2009; 360: 
542-544.

23. Prescott HC, Wu HM, Cataland SR, Baiocchi RA: 

Eculizumab therapy in an adult with plasma exchan-
ge-refractory atypical hemolytic uremic syndrome. Am 
J Hematol. 2010; 85: 976-977.

24. Riedl M, Fakhouri F, Le Quintrec M, Noone DG, 
Jungraithmayr TC. et al: Spectrum of complement-
-mediated thrombotic microangiopathies: pathogene-
tic insights identifying novel treatment approaches. 
Semin Thromb Hemost. 2014; 40: 444-464.

25. Rock GA, Shumak KH, Buskard NA, Blanchette 
VS, Kelton JG. et al: Comparison of plasma exchan-
ge with plasma infusion in the treatment of thrombotic 
thrombocytopenic purpura. Canadian Apheresis 
Study Group. N Engl J Med. 1991; 325: 393-439.

26. Sayani FA, Abrams CS: How I treat refractory 
thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2015; 
125: 3860-3867.

27. Scully M, Hunt BJ, Benjamin S, Liesner R, Rose P. 
et al: Guidelines on the diagnosis and management 
of thrombotic thrombocytopenic purpura and other 
thrombotic microangiopathies. Br J Haematol. 2012; 
158: 323-335.

28. Sellier-Leclerc AL, Fremeaux-Bacchi V, Dragon-
-Durey MA, Macher MA, Niaudet P. et al: Differential 
impact of complement mutations on clinical characte-
ristics in atypical hemolytic uremic syndrome. J Am 
Soc Nephrol. 2007; 18: 2392-2400.

29. Sinha A, Gulati A, Saini S, Blanc C, Gupta A. et al: 
Prompt plasma exchanges and immunosuppressive 
treatment improves the outcomes of anti-factor H 
autoantibody-associated hemolytic uremic syndrome 
in children. Kidney Int. 2014; 85: 1151-1160.

30. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, Watkins SL, Tarr 
PI: The risk of the hemolytic- uremic syndrome after 
antibiotic treatment of Escherichia Coli O157:H7 
infections. N Engl J Med. 2000; 342: 1930-1936.

31. Zimmerhackl LB, Hofer J, Cortina G, Mark W, 
Würzner R. et al: Prophylactic eculizumab after 
renal transplantation in atypical hemolytic-uremic 
syndrome. N Engl J Med. 2010; 362: 1746-1748.


