
75Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2016 • 20 • Numer 2

C3 glomerulopathy
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Glomerulopatia C3
Glomerulopatia C3 (GC3) jest niejednorodną i rzadko spotykaną chorobą, 

charakteryzującą się odkładaniem w kłębuszkach złogów złożonych głównie ze 
składowej C3 dopełniacza. Zalicza się do niej chorobę gęstych depozytów – dense 
depossit disease (DDD), C3 kłębuszkowe zapalenie nerek – C3 glomerulonephritis 
(C3GN), genetycznie uwarunkowane nefropatie związane z mutacjami genów 
odpowiedzialnych za syntezę białek regulujących aktywność dopełniacza oraz 
nabyte schorzenia związane z obecnością autoprzeciwciał. W obrazie klinicznym 
dominują: białkomocz i krwinkomocz o różnym nasileniu, w badaniu morfolo-
gicznym elektronowo gęste złogi w błonie podstawowej (DDD) lub obfite złogi 
C3 w mezangium kłębuszka (C3GN). Przedstawiono patomechanizm choroby 
związany z zaburzeniami aktywacji alternatywnej drogi dopełniacza, zmiany hi-
stologiczne obserwowane w mikroskopie świetlnym, immunofluorescencyjnym 
i elektronowym oraz dotychczasowe wyniki leczenia w oparciu o standardową 
immunosupresję, przetoczenie osocza, plazmaferezę, rytuksymab i coraz szerzej 
stosowany ekulizumab.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 75-82)

C3 glomerulopathy (GC3) is a heterogeneous and rare disease characterized 
by the accumulation in the glomeruli deposits composed mainly of complement 
component C3. This includes the dense deposit disease (DDD), C3 glomerulone-
phritis (C3GN), genetically determined nephropathy associated with mutations 
in the genes responsible for the synthesis of proteins regulate the activity of 
complement and acquired conditions associated with the presence of autoan-
tibodies. The clinical picture of GC3 is dominated by varying degrees of pro-
teinuria and haematuria; while it presents  in the morphological study electron 
dense deposits in the basement membrane (DDD) or abundant deposits of C3 in 
glomerular mesangium (C3GN). Pathomechanism of the disease associated with 
impaired activation of the alternative complement pathway, histological changes 
observed by light, immunofluorescence and electron microscopy, and the results 
of up to date treatment based on standard immunosuppression, plasma infusion, 
plasmapheresis, rituximab and more widely used eculizumab were presented.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 75-82)

PRACE 
POGLĄDOWE

Wprowadzenie
Glomerulopatia C3 (GC3) stanowi 

niejednorodną i stosunkowo rzadko wystę-
pującą grupę chorób, charakteryzującą się 
obecnością kłębuszkowych złogów złożo-
nych głównie z C3 składowej dopełniacza, 
przy jednoczesnym braku (istotnych ilości) 
immunoglobulin. Większość autorów zalicza 
do niej różne typy glomerulopatii: chorobę 
gęstych depozytów (dense deposit dise-
ase - DDD), C3 glomerulonephrits (C3GN), 
genetycznie uwarunkowane nefropatie 
związane z mutacjami genów odpowie-
dzialnych za syntezę białek regulujących 
aktywność układu dopełniacza (np.: czyn-
nika H, czynnika I, czy membrane cofactor 
protein = MCP), z najlepiej poznaną CFHR5 
nefropatią na czele oraz nabyte schorzenia 
z obecnością autoprzeciwciał dla czynnika, 
H, B lub konwertazy C3 (C3 nefritic factor, 
C3 Nef). Wynikiem tych zaburzeń jest nie-
kontrolowana aktywacja alternatywnej drogi 
dopełniacza i zróżnicowana symptomatolo-
gia kliniczna [1-5]. 

Historia, której zwieńczeniem stało się 
wprowadzenie do nomenklatury nefrolo-
gicznej przez Servais i wsp. w 2007 roku 
pojęcia C3 glomerulonephritis, rozpoczyna 
się ponad 100 lat temu, w 1915 roku. Wów-
czas, Gunn i wsp., po raz pierwszy wykazali 
związek pomiędzy niskim stężeniem bliżej 

niezidentyfikowanych białek odpornościo-
wych i glomerulopatią (niska aktywność he-
molityczna u dzieci ze szkarlatyną powikłaną 
ostrym zapaleniem nerek). Kolejnym wielkim 
krokiem było opisanie przez Berger i Galle, 
w 1962 roku, charakterystycznego obrazu 
DDD, uzyskanego w mikroskopie elektro-
nowym (ME) (materiał pochodził od trzech 
pacjentów leczonych w Necker Hospital w 
Paryżu). Rok 1975 stał się, za sprawą Habib 
i wsp. przełomowym dla zrozumienia głów-
nych mechanizmów rządzących aktywacją 
układu dopełniacza i jego roli w procesach 
obronnych, w przypadku infekcji. Wreszcie, 
w 1980 roku wykazano, że przynajmniej u 
części chorych na DDD występują genetycz-
nie uwarunkowane defekty reakcji aktywacji 
układu dopełniacza [2,3,6,7]. 

Wyodrębnienie GC3 było również 
sygnałem, który zapoczątkował zmiany w 
klasyfikacji kłębuszkowych zapaleń nerek, 
szczególnie w obrębie zapalenia błoniasto-
-rozplemowego (MPGN) . Klasyczny podział 
MPGN oparty jest na morfologii i lokalizacji 
złogów elektronowogęstych w ME i wyróż-
nia 3 typy: I, w którym bezpostaciowe złogi 
elektronowogęste występują w rejonie pod-
śródbłonkowym, II (DDD) charakteryzujący 
się obecnością bardzo silnie elektronowo-
gęstych złogów mających charakter linijny 
i zlokalizowanych w obrębie GBM oraz typ 
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III MPGN, w którym elektronowogęste złogi 
zlokalizowane są pod śródbłonkiem a także 
pod nabłonkiem (wariant Burkholdera - IIIB) 
lub wewnątrzbłonowo (wariant Strife i Ander-
sa - IIIS/A). W nowej klasyfikacji dominują-
cym kryterium różnicowania różnych form 
MPGN jest obraz immunomorfologiczny. 
W tym ujęciu wyróżnia się postacie zwią-
zane z obecnością złogów kompleksów 
immunologicznych (immune-complex-me-
diated MPGN), dawniej zwane wtórnymi, 
najczęściej o etiologii infekcyjnej, autoim-
munologicznej, powstałe na tle gammapatii 
monoklonalnych i w dysproteinemiach. W 
klasyfikacji opartej na obrazie ultrastruk-
turalnym MPGN związany z obecnością 
kompleksów immunologicznych odpowiada 
typom: I (najczęściej), IIIB (rzadziej), lub 
IIIS/A (najrzadziej). Druga, w klasyfikacji im-
munomorfologicznej grupa MPGN charakte-
ryzuje się obecnością izolowanych złogów 
C3 (złogi Ig nie występują, bądź są obecne 
jedynie w śladowych ilościach). Do grupy tej 
zaliczane są obie omawiane formy: C3G – 
DDD i C3GN. W klasyfikacji MPGN opartej 
na obrazie ultrastrukturalnym kłębuszkowe 
zapalenie nerek związane z obecnością 
izolowanych złogów C3 może odpowiadać 
typowi II (DDD) lub typowi III, najczęściej w 
wariancie S/A. Należy także przypomnieć, 
iż w części przypadków zarówno DDD, jak 
i C3GN przyjmują morfologiczną postać 
innąniż MPGN [2,3,5,8,9].

Patogeneza
Poznanie patomechanizmu powodują-

cego w końcowym rozrachunku manifesta-
cje kliniczną GC3 bazuje na zrozumieniu 
mechanizmów uczestniczących w kontroli 
(aktywacji/inhibicji) układu dopełniacza. 
Układ ten stanowi integralną część ukła-
du wrodzonej odporności i odpowiada za 
zdolności eliminacji patogenów na drodze 
humoralnej (przeciwciała) i/lub fagocytozy. 
W warunkach fizjologii układ ten utrzymy-
wany jest w stanie stałej gotowości dzięki 
istnieniu skomplikowanego systemu ak-
tywatorów i inhibitorów. Niekontrolowana, 
nawet minimalna zmiana tej równowagi, 
dzięki istnieniu mutacji, polimorfizmu genów, 
przy współudziale fizjologicznych systemów 
wzmacniania sygnału, może doprowadzać 
do katastrofy.

Do aktywacji układu dopełniacza docho-
dzi w następstwie rozszczepienia proteoli-
tycznego i dalej na drodze jednego z trzech 
głównych patomechanizmów: klasycznego, 
lektynowego oraz nas najbardziej interesują-
cego – alternatywnego. Aktywacja kaskady 
drogi klasycznej i lektynowej wywołana jest 
przez interakcje pomiędzy endogennymi 
przeciwciałami a antygenami (klasyczna) lub 
ze składową węglowodanową powierzchni 
błon komórkowych patogenów (lektynowa). 
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, 
aktywacja dopełniacza na drodze alterna-
tywnej (AAD) zachodzi spontanicznie, nawet 
przy bardzo niskim jego stężeniu, wtórnie do 
hydrolizy wewnątrzpochodnych tioestrów 
związanych ze składową C3 (zjawisko „C3 
tick over”) [4,5,10,11]. Aktywacja C3 na tej 
drodze doprowadza do szybkiej generacji 
fragmentów C3a i C3b, z uwagi na swoje 
„piorunujące” działanie nazywanych anafi-
latoksynami. Fragmenty te mają szczególne 
powinowactwo, m. in. do powierzchni błon 

komórkowych bakterii i innych patogenów, 
jak również niektórych kompleksów im-
munologicznych i fragmentów martwych 
komórek i tkanek, co prowadzi finalnie do 
opsonizacji i usunięcia przez komórki żerne 
[4-6]. Ważnym elementem tej układanki jest 
czynnik B dopełniacza (complement factor B 
= CFB), białko kodowane przez odpowiedni 
gen CFB. Aktywność CFB kontrolowana jest 
przez kolejny czynnik D dopełniacza (CFD), 
którego działanie polega na rozszczepianiu 
tego pierwszego na dwie podjednostki – 
nieaktywną Ba i aktywną Bb. Ta ostatnia 
jest niczym innym, jak osoczową proteazą, 
której działanie powiązane z obecnością 
anafilatoksyny C3b doprowadza do po-
wstania C3 konwertazy, której zadaniem 
jest wzmacnianie aktywacji C3 na zasadach 
sprzężenia dodatniego (amplification loop). 
Wzrost stężenia konwertazy C3 prowadzi do 
aktywacji konwertazy C5 i kolejnych anafila-
toksyn C5a i C5b. W końcu, wzrost stężenia 
C5b inicjuje formowanie się tzw. mebrane 
atack complex (MAC) [7,10,11]. Jaki jest 
więc związek pomiędzy patologią dotyczącą 
aktywacji alternatywnej drogi dopełniacza a 
GC3? Otóż wśród złogów kłębuszkowych 
pacjentów z DDD zidentyfikowano, m. in. 
właśnie fragmenty C3b i MAC [5,9]. 

Jak już wcześniej wspomniano nieza-
mierzona AAD może prowadzić do swoistej 
katastrofy. Jakie więc dodatkowe mecha-
nizmy/układy regulatorowe kontrolują tą 
stale tykającą bombę? Prócz wymienionych 
powyżej wieloetapowych procesów akty-
wacji, w krążeniu, płynach ustrojowych, jak 
również na powierzchni komórek znajdu-
jemy szereg białek regulatorowych (inhibi-
cyjnych). Prócz CFB i CFD, zaliczymy tutaj 
kolejne, CFH i CFI i MCP (mebrane cofactor 
protein), oraz pięć CF związanych z czynni-
kiem H (CFHR1-CFHR5). CFH, posiadający 
w swojej budowie dwa fragmenty C i N, kon-
kuruje z CFB w wiązaniu anafilatoksyny C3b 
oraz zwalnia szybkość działania konwertazy 
C3. To właśnie mutacje genów kodujących 
te fragmenty lub ich delecja prowadzi do 
powstania atypowego zespołu hemolitycz-
no-mocznicowego (aHUS) i C3GN [5]. Co 
więcej, poszczególne rodzaje fragmentów 
kaskady C3 mają powinowactwo do róż-
nych regionów kłębuszków nerkowych, co 
znajduje odzwierciedlenie w odkładaniu 
się inaktywowanych fragmentów C3b w 
błonie podstawnej (w DDD) i w mezangium 
(C3GN) [2-4,10]. Kolejnym składnikiem tej 
łamigłówki jest CFI – białko wyizolowane 
po raz pierwszy w 1966 roku, które reguluje 
aktywację układu dopełniacza, poprzez roz-
szczepienie obu form C3b (zarówno formy 
krążącej, jak i związanej z komórkami). 
Kolejnymi w tej orkiestrze, wymienionymi już 
graczami są CFHR1-CFHR5. To właśnie opi-
sane przez Gale i wsp., w 2010 roku mutacje 
genów kodujących te białka, doprowadziły 
do wyodrębnienia nowej jednostki chorobo-
wej zwanej nefropatią cypryjską (pierwotnie 
opis dotyczył 26 Greków cypryjskich z 
postacią rodzinną glomerulopatii). Kolejny 
opis dotyczył grupy pacjentów z rozpoznaną 
C3GN zamieszkujących Irlandię. W obu 
grupach potwierdzono różne typy mutacji 
w obrębie genów kodujących CFHR, z po-
dobną manifestacją kliniczną. Co ciekawe, 
w kolejnych badaniach udowodniono, że 
delecja genów odpowiedzialnych za syntezę 

CFHR1 i CFHR3 jest związana z mniejszym 
ryzykiem wystąpienia AMD i IgA nefropatii. 
Z drugiej strony mutacja powodująca ich 
duplikację dramatycznie zwiększa ryzyko 
wystąpienia chorób nerek, a zwłaszcza 
aHUS i C3GN [5-7].

Żeby jeszcze bardziej skomplikować 
sprawę alternatywnej drogi aktywacji układu 
dopełniacza, należy wspomnieć o kolej-
nych mechanizmach regulatorowych, tym 
razem związanych z układem przeciwciał. 
Pierwszym opisanym było C3Nef (comple-
ment component 3 nefritic factor), wprost 
stabilizujące C3 AAD i chroniące przed 
działaniem CFH. Jednocześnie obecność 
tych przeciwciał wydłuża aktywność C3 kon-
wertazy, z kilku sekund, do blisko godziny 
[5,7]. Ich obecność nabiera znaczenia w 
związku z wykryciem w surowicy u ponad 
80% pacjentów z DDD i 40-50% chorują-
cych na C3GN. Oczywiście przeciwciała 
te znajdują się w niższych stężeniach w 
surowicy chorych na inne typy KZN i u 
osobników zdrowych. Decydującym tutaj 
jest obraz kliniczny połączony z obrazem 
histologicznym w mikroskopie immunoflu-
orescencyjnym (MI) [9]. Co więcej, u ponad 
połowy pacjentów z mutacjami dotyczącymi 
genów kodujących CFH, CFI, MCP wykryto 
znaczące stężenia C3Nef (duża kohorta z 
Francji, opisana przez Servais i współpra-
cowników) [7,11]. To również wskazuje na 
przewidywane i obserwowane trudności w 
skutecznym leczeniu wszystkich postaci 
GC3 i jest potwierdzeniem hipotezy two-hit 
w patogenezie tej choroby [12,13]. 

Tak jak w przypadku innych typów KZN 
obecna klasyfikacja morfologiczna GC3 
opiera się na łącznej ocenie preparatów 
biopsyjnych w mikroskopie optycznym 
(MO), ME oraz MI, wraz z odpowiednim 
barwieniem (tutaj szczególnie przy użyciu 
hematoksyliny i eozyny, czy rzadziej metodą 
Schiff’a) [8-10]. Sam obraz morfologiczny 
może być niewystarczający, dlatego powi-
nien być rozpatrywany łącznie z obrazem 
klinicznym i wynikami specyficznych badań, 
w tym konkretnym przypadku: stężeniami 
składowych dopełniacza C3, C4, aktywno-
ścią (stężeniem) C3Nef, MAC, czy wreszcie 
z wynikami badań genetycznych [6,7,12].

Obraz kliniczny poszczególnych ty-
pów glomerulopatii C3

Określenie częstotliwości występowania 
GC3 w populacji nadal wymaga wnikliwych 
badań statystycznych. W przypadku DDD 
chorobowość wynosi 2-3 przypadków na mi-
lion populacji. W przypadku C3GN przyjmuje 
się, że współczynnik ten jest 2-3 krotnie 
wyższy [14,15]. Wspomniane już badania 
Servais i wsp., przeprowadzone na kohorcie 
134 pacjentów, u których wykonano biopsję 
nerki (do analizy włączono przypadki z roz-
poznanym w MO KZN błoniasto-rozplemo-
wym lub mezangialno-proliferacyjnym, które 
poddano dalszej analizie, w tym preparatów 
w MI) wykazały występowanie DDD u 29, a 
C3GN u 56 chorych. W badaniach Mathur 
i wsp., na 514 biopsji poddanych analizie, 
występowanie C3GN stwierdzono u 6 ba-
danych (1,16%), ze średnim wiekiem przy 
rozpoznaniu 26 lat i średnim eGFR 30,65 
ml/min/1,73 m2 [14].

Na typowy obraz GC3 składają się: 
krwinkomocz (86%), białkomocz (78%) 
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(oba o bardzo zmiennym natężeniu), wraz 
z towarzyszącym obniżonym stężeniem 
C3 (odpowiednio u 59% chorych z DDD i 
40% z C3GN) [11]. Czy jednak istnieją w tej 
grupie szczególne różnice w występowaniu 
poszczególnych objawów?

Choroba gęstych depozytów (DDD)
DDD zazwyczaj dotyczy dzieci i młodzie-

ży, pomiędzy 5 a 15 rokiem życia, chociaż 
wcześniejsze badania wskazywały na częst-
sze występowanie tej jednostki u młodych 
kobiet [2,3,14,15]. Do jej powstania docho-
dzi najczęściej na skutek zaburzeń moleku-
larnych o typie delecji exonów 4-5 w CFHR2 
i genie dla CFHR (hybryda, heterozygota), 
czy defektu opisanego jako ΔGFHR3/1 
(homozygota). Wystąpienie krwinkomoczu 
i białkomoczu często poprzedza infekcja 
górnych dróg oddechowych. W tej grupie 
nefropatii częściej obserwuje się izolowany 
białkomocz (blisko 54%), który może nosić 
znamiona nerczycowego. 

W badaniach biochemicznych, z od-
chyleń od normy stwierdza się najczęściej 
znacznie obniżone stężenie C3, jednak 
obserwowane są również przypadki ze 
stężeniem blisko dolnej granicy normy. 
Stężenia pozostałych składowych dopeł-
niacza prawie zawsze pozostają w normie. 
W 80% przypadków, w surowicy wykazano 
obecność przeciwciał C3Nef [1,6,14]. Staty-
stycznie częściej u chorych z DDD stwierdza 
się w siatkówce, w błonie Bruch’sa druzy. 
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 tłuszczowej 
górnej połowy ciała, co często poprzedza 
wystąpienie objawów nefropatii nawet 
o kilka lat. W tej grupie chorych również 
częściej stwierdza się współwystępowanie 
gammapatii monoklonalnej o niepewnym 
znaczeniu (MGUS) lub dysproteinemii, jed-
nak, co należy podkreślić, bez obecności 
złogów kłębuszkowych zbudowanych z bia-
łek będących efektem tych zaburzeń [1,15]. 
Sugeruje się, że to właśnie dysproteinemia 
doprowadza do aktywacji układu dopełniacza 
na drodze alternatywnej [3]. Wśród populacji 
z potwierdzoną DDD częściej obserwuje się 
występowania cukrzycy typu 1 (wspólne tło 
autoimmunologiczne?) [2,3]. Progresję do 
schyłkowej niewydolności nerek obserwuje 
się w ciągu 10 lat u około 50% pacjentów. 
Za czynniki ryzyka uznaje się płeć żeńską i 
młody wiek stwierdzany przy rozpoznaniu 
choroby [15,16]. Rokowanie, co do nawrotu 
DDD po zabiegu transplantacji nerki jest złe 
– jest on stwierdzany u około 45% biorców 
(przebieg nawrotu najczęściej bywa łagod-
niejszy niż choroby w nerkach własnych) 
[17]. 

Najczęstszą patomorfologicznie formę 
stanowi MPGN (około 25-58% biopsji; 
proliferacja wewnątrzkapilarna z obrazem 
duplikacji błony podstawnej). W około 25-
45% ocenianych biopsji obserwuje się obraz 
mezangialno-proliferacyjnego KZN. W 12-
17% opisuje się zmiany o typie rozlanego 
rozplemowego KZN [5-9,11]. 

Szczegółowy obraz morfologiczny 
DDD [7,8,10] 

Obraz w mikroskopie świetlnym

Kłębuszki:
Obraz zróżnicowany, różne typy uszko-

dzenia:
• rozplem mezangium,
• uszkodzenie błoniasto-rozplemowe 

(zdwojenie okonturowania przynajmniej 
części kapilar),

• obecność kwasochłonnych i PAS (+), 
nie barwiących się solami srebra linijnych 
złogów wzdłuż okonturowania części ka-
pilar,

• obecność półksiężyców w mniej niż 
50% w ponad 50% przypadków,

• obecność półksiężyców w ponad 50% 
kłębuszków, w około 10-20% przypadków, 
częściej u dzieci,

• guzkowe twardnienie mezangium,
• wtórne ogniskowe segmentalne tward-

nienie kłębuszków.
Śródmiąższ i cewki:
• ogniskowe nacieki zapalne w komórek 

jednojądrowych oraz ogniskowe włóknienie 
zrębu i zanik cewek nerkowych,

• niekiedy w błonie podstawnej cewek 
widoczne są kwasochłonne i PAS (+), nie 
barwiące się solami srebra złogi linijne 
(takie same jak złogi w kapilarach kłębusz-
kowych).

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny.
Obraz inmunofluorescencyjny
we wszystkich przypadkach obfite linijne 

(wstążkowate) złogi C3 w ścianie kapilar 
kłębuszkowych, niekiedy także w mezan-
gium, w torebkach Bowmana oraz w błonie 
podstawnej cewek

niekiedy miernie obfite złogi immunoglo-
bulin (najczęściej IgM) w tej samej lokalizacji 

! Uwaga: istnieje wariant choroby 
gęstych depozytów ze złogami C4d, przy 

Rycina 1
Choroba gęstych depozytów – typ uszkodzenia błoniasto-rozplemowy. Globalne 
zwiększenie komórkowości kapilar i mezangium. Guzkowe twardnienie mezangium 
(strzałka). Barwienie HE. 
Dense deposits disease with membranoproliferative type of injury (MPGN). Global 
increase in capillary and mesangial cellularity. Secondary nodular glomerulosclerosis 
(arrow). HE staining.

Rycina 2
Choroba gęstych depozytów – typ uszkodzenia błoniasto-rozplemowy. Globalne 
poszerzenie mezangium, zdwojenie okonturowania części kapilar (strzałki). 
Srebrzenie metodą Jonesa.  
Dense deposits disease with membranoproliferative type of injury (MPGN). Global 
increase in mesangial components, double contouring in some of capillaries (arrows).  
AFOG staining.
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nieobecności złogów C3.
Obraz ultrastrukturalny: 
• bardzo silnie osmofilne złogi bezposta-

ciowe zlokalizowane w blaszce gęstej błony 
podstawnej części lub wszystkich kapilar 
kłębuszkowych – obecność tych złogów 
determinuje rozpoznanie!

• złogi o takiej samej morfologii mogą 
być widoczne w mezangium, w torebkach 
Bowmana oraz w błonie podstawnej cewek,

• niekiedy silnie osmofilnym złogom to-
warzyszą mniej osmofilne złogi typu “hump” 
w rejonie podnabłonkowym,

• częściowe stopienie wypustek podo-
cytarnych, miejscami odsunięcie podocytów 
od błony podstawnej,

• przerost cytoplazmy podocytów. 
Krąg różnicowy
1. Nefropatia C3
• Nie występują bardzo silnie osmofilne 

(elektronowogęste) złogi,
2. Ostre zapalenie kłębuszków
• Zwykle obecne są złogi IgG
• Nie występują bardzo silnie osmofilne 

(elektronowogęste) złogi,
• Choroba gęstych depozytów może 

rozwinąć się po epizodzie ostrego zapalenia 
kłębuszków.

C3 glomerulonephritis

Rycina 3
Choroba gęstych depozytów - typ uszkodzenia mezangialno-rozplemowy. Bar-
wienie AFOG.  
Dense deposits disease with mesangial proliferation (MsPGN). Global increase in 
mesangial components. AFOG staining.

Rycina 4
Choroba gęstych depozytów - typ uszkodzenia mezangialno-rozplemowy (MsPGN). 
Odcinkowe pogrubienie GBM (odpowiada lokalizacji złogów). Barwienie AFOG.  
Dense deposits disease with mesangial proliferation (MsPGN). Ribbonlike deposits 
within GBM thickening.  AFOG staining. 

Rycina 5
Choroba gęstych depozytów - typ uszkodzenia mezangialno-rozplemowy. Globalne 
poszerzenie mezangium. Srebrzenie metodą Jonesa.  
Dense deposits disease with mesangial proliferation (MsPGN). Global increase in 
mesangial substance. Silver staining.

Rycina 6
Choroba gęstych depozytów -  linijne złogi C3 wzdłuż okonturowania kapilar 
kłębuszkowych, miejscami ziarniste złogi  w mezangium. Badanie immunoflu-
orescencyjne.
Dense deposits disease. Linear, and to a lesser extent granular C3 deposition along 
capillary walls and in the mesangium. Immunofluorescense microscopy. 
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Szacunkową chorobowość na C3GN 
podano powyżej - tutaj należy jednak wspo-
mnieć o prawdopodobnym niedoszacowa-
niu tej liczby, związanym z zaliczeniem w 
starszych badaniach (bez użycia MI) części 
przypadków tej nefropatii, jako przewlekłego 
poinfekcyjego paciorkowcowego zapalenia 
nerek [1-3]. U podstaw molekularnych mogą 
leżeć następujące defekty: delecja exonów 
4-6 w CFHR3 i exonu 1 w CFHR1 (hybryda, 
heterozygota), wewnętrzna duplikacja exo-
nów 2-5 w CFHR1 (heterozygota) [4,10]. 
Średnia wieku chorujących na ten typ GN 
wynosi 24 lata i jest wyższa niż w przypadku 
DDD (14 lat). W obrazie klinicznym dominuje 
białkomocz (u blisko 40% chorych), który 
może mieć różne nasilenie. Białkomocz 
o nasileniu nerczycowym jest czynnikiem 
rokowniczo wysoce niekorzystnym i może 
wskazywać na ryzyko szybkiej progresji do 
schyłkowej niewydolności nerek. Ten typ 
nefropatii manifestuje się rzadziej krwin-
komoczem, który pod wpływem różnych 
czynników może przy zaostrzeniu choroby 
przybierać formę masywnego krwiomoczu, 
czyniąc ten typ klinicznie nie do odróżnienia 
od nefropatii IgA. U około 40% chorych na 
ten typ glomerulopatii stwierdza się obniżo-
ne stężenie C3 w surowicy [2,3,6]. Jednak u 
części pacjentów stężenie tzw. puli krążącej 
(w surowicy i płynach ustrojowych) jest czę-
sto w normie, co może świadczyć o nasilonej 
aktywacji tej związanej z powierzchnią ko-
mórek, w tym z kłębuszkami. W porównaniu 
do DDD obecność C3Nef obserwuje się 
,,tylko” u 40% badanych. Natomiast średnie 
stężenia MAC są 2-3-krotnie wyższe niż w 

porównywalnej populacji chorych na DDD 
(związek z aktywacją puli C3 związanej z 
powierzchnią?). Częściej obserwuje się 
uwarunkowane genetycznie zaburzenia re-
gulacji konwertazy C5 (w DDD konwertazy 
C3). Częściej niż w innych typach GC3 wy-
stępuje jednocześnie nadciśnienie tętnicze 
(często oporne). Nie obserwuje się również 
charakterystycznych chorób współtowarzy-
szących [3,6,11,14]. Progresja do schyłkowej 
niewydolności nerek obserwowana jest w 
ciągu 2,5 roku u 10% chorujących. Odsetek 
nawrotowości po zabiegu przeszczepienia 
nerki wynosi około 60%, lecz całkowite, 
skumulowane przeżycie graftu jest wyższe 
niż w przypadku DDD [15-17]. 

Najczęstszą patomorfologicznie formę 
tej glomerulopatii także stanowią przypadki 
MPGN (około 35-80% biopsji). Obraz me-
zangialno-proliferacyjnego KZN obserwuje 
się w 25-35% ocenianych biopsji. 20-21% 
biopsji opisano jako zmiany o typie rozlane-
go rozplemowego KZN. Oprócz mniejszej 
gęstości złogów, ten typ GN charakteryzuje 
się pogrubieniem mezangium, zwiększeniem 
gęstości błony podstawnej kłębuszków i 
różną kombinacją obecności podśródbłon-
kowych, podnabłonkowych i wewnątrzbło-
nowych złogów. Zdecydowanie częściej niż 
w przypadku DDD, od samego początku, 
obraz histopatologiczny (MO i ME) może 
przypominać poinfekcyjne KZN [3,8,11,15]. 

Na podstawie wyników dostępnych ba-
dań można wysunąć następujące wnioski: 

-w grupie DDD częściej stwierdzano 
obecność półksiężyców,

-w grupie C3GN częściej opisywano 

zmiany o typie stwardnienia śródmiąższo-
wego, naczyń oraz kłębuszków,

- niezależnie od typu GC3 złogi C3 
najczęściej występowały zarówno w ścianie 
kapilar i mezangium.

Analiza statystyczna wykazała również, 
że do niezależnych czynników złego roko-
wania (wystąpienie schyłkowej niewydol-
ności nerek) możemy dodatkowo zaliczyć 
stwierdzenie w obrazie histopatologicznym 
obecności półksiężyców [7,15,16].

Obraz morfologiczny C3GN [7,8,10]
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
Obraz mikroskopowy jest zróżnico-

wany:
• typ uszkodzenia błoniasto-rozplemo-

wy jak w typie I, III wedlug Burkholdera (III 
B) lub III według Strife i Andersa (IIIS/A) 
(obrazy morfologiczne MPGN opisano 
szczegółowo w rozdziale poświęconym 
zapaleniu błoniasto-rozplemowemu)

• obecność złogów mezangialnych, 
podnabłonkowych i ewentualnie wewnątrz-
błonowych, bez cech MPGN, ze zwięk-
szeniem komórkowości kapilar (zapalenie 
wewnątrzkapilarne), i/lub mezangium we 
wszystkich tych postaciach możliwe dodat-
kowe, niespecyficzne zmiany:

• wtórne FSGS
• półksiężyce (segmentalne, globalne) 

(rzadko w ponad 50% kłębuszków).

Śródmiąższ i cewki:
• Ogniskowe nacieki zapalne z komórek 

jednojądrowych,
• ogniskowe włóknienie zrębu i zanik 

cewek
Naczynia tętnicze:
• Obraz niespecyficzny.
Obraz immunofluorescencyjny
• obfite złogi C3 w kłębuszkach, najczę-

ściej w mezangium i GBM bez towarzyszą-
cych złogów immunoglobulin lub z jedynie 
śladowymi, lub miernie obfitymi złogami 
immunoglobulin

! Uwaga: obraz immunofluorescencyjny 
kluczowy dla rozpoznania.

Obraz ultrastrukturalny
W zależności od dominującego typu 

uszkodzenia:
MPGN typ I: 
• bezpostaciowe złogi podśródbłon-

kowe, mezangialne, rozplem wewnątrz-
kapilarny i obecność komórek zapalnych 
w świetle kapilar kłębuszkowych oraz 
zdwojenie okonturowania kapilar,

MPGN typ III B: 
• złogi bezpostaciowe podśródbłonko-

we, podnabłonkowe (jak w nefropatii bło-
niastej) i mezangialne, rozplem wewnątrz-
kapilarny i obecność komórek zapalnych w 
świetle kapilar kłębuszkowych, zdwojenie 
okonturowania kapilar 

MPGN typ III S/A: 
• złogi niezorganizowane, amorficzne 

wewnątrzbłonowe, także podśródbłonkowe 
i mezangialne, 

• niekiedy złogi typu “hump”
• w przypadkach bez uszkodzenia typu 

MPGN niezorganizowane złogi elektro-
nowogęste są widoczne w mezangium i 
w rejonie podnabłonowym, lub w obrębie 
GBM (złogi wewnątrzbłonowe)

zapalenie endokapilarne

Rycina 7
Choroba gęstych depozytów -  silnie osmofilne (elektronowogęste) złogi linijne w obrębie GBM.  Złogi tego 
typu mogą także występować w torebce Bowmana  oraz w błonie podstawnej cewek. Badanie w mikroskopii 
elektronowej. 
Dense deposits disease. Strongly osmofilic (electron-dense) linear deposits within GBM. Deposits of this sort may be 
also present  in the Bowman’s capsule and in the tubular basement membrane. Electron microscopy.
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Rycina 8
Glomerulopatia C3. Globalne pogrubienie okonturowania kapilar, przepojenie ścian 
kapilar PAS(+) materiałem. Miernego stopnia poszerzenie mezangium.  Odcinkowe 
twardnienie pętli naczyniowej kłębuszka w 2 segmentach (strzałki). Barwienie PAS. 
C3 glomerulopathy. Global capillary walls’ thickening with the presence of intramembra-
nous PAS(+) deposits. Mild mesangial region widening. Segmental glomerulosclerosis 
(arrows). PAS staining.

Rycina 9
Glomerulopatia C3. W mezangium i w ścianach kapilar widoczna srebrnochłonna 
substancja pozakomórkowa. Zdwojenie okonturowania niektórych kapilar. Sre-
brzenie metodą Jonesa. 
C3 glomerulopathy. Argyrophilic (Jones methenamine silver staining) extracellular 
substance is present in the mesangium and along some of the capillary walls. Double 
conturing of some capillaries.  

• w świetle kapilar kłębuszkowych wi-
doczny jest rozplem śródbłonka oraz różnie 
liczne komórki zapalne (neutrofile, monocy-
ty), złogi niezorganizowane podnabłonkowe 
(niekiedy złogi typu „hump”) i wewnątrzbło-
nowe, niekiedy także mezangialne

rozplem mezangium
• głównie elektronowogęste, niezor-

ganizowane złogi mezangialne, przybytek 
komórek i macierzy mezangium.

Krąg różnicowy
1. Choroba gęstych depozytów – decy-

duje obraz ultrastrukturalny.
2. Poinfekcyjne zapalenie kłębuszków: 

W części przypadków zapalenia poinfek-
cyjnego w kłębuszkach nie stwierdza się 
złogów immunoglobulin lecz tylko złogi C3. 
W tych przypadkach różnicowanie między 
glomerulopatią C3 i zapaleniem poinfekcyj-
nym może być trudne.

3. MPGN ze złogami kompleksów 
immunologicznych - zwykle złogom C3 
towarzyszą złogi immunoglobulin.

CFHR5 nefropatia = nefropatia cy-
pryjska 

U podstaw patogenetycznych tej ne-
fropatii leżą mutacje w obrębie genów 
kontrolujących syntezę CFHR. W przypadku 
nefropatii cypryjskiej mutacja dotyczy genów 
kodujących CFHR5. Na poziomie moleku-
larnym obserwowany jest defekt polegający 
na wewnętrznej duplikacji exonów 2-3 w 
CFHR5 (heterozygota) [5,11]. Cechą cha-
rakterystyczną tej nefropatii jest zdecydowa-
nie częstsze występowanie krwinkomoczu 
o różnym nasileniu (do krwiomoczu z obec-
nością skrzepów włącznie), przy jednocze-
śnie rzadziej występującym białkomoczu. 
Częściej i szybciej niż w przypadku C3GN 
dochodzi do progresji do zaawansowanej i 

schyłkowej niewydolności nerek. Stężenie 
puli krążącej C3 jest zazwyczaj w normie. 
Aktywność C3Nef u większości chorych 
jest prawidłowa. W grupie tej wykazano, 
że płeć męska jest czynnikiem rokowniczo 
niekorzystnym. Natomiast nawrót tego 
typu nefropatii w nerce przeszczepionej 
jest zdecydowanie rzadszy (u około 10% 
biorców) [6,7,11]. 

Do wspólnych, niezależnych czynników 
ryzyka wystąpienia schyłkowej niewydolno-
ści u pacjentów z rozpoznaną GC3 zaliczo-
no: występowanie upośledzonej wydolności 
nerek w chwili rozpoznaniu choroby, wiek 
powyżej 16 roku życia, obserwowane gwał-
townie postępujące KZN (z wytworzeniem 
półksiężyców w biopsji) [15,16]. 

Na zakończenie trzeba dodać, że pomi-
mo wykazanej w badaniach istotności sta-
tystycznej w występowaniu wymienionych 
powyżej cech różnicujących poszczególne 
typy GC3 istnieje duża rozbieżność/zmien-
ność zależna od rodzaju badanej kohorty 
(inna dla cypryjskiej, francuskiej, irlandzkiej, 
czy indyjskiej). Na dane te należy więc 
spoglądać z pewną ostrożnością, uwzględ-
niając zmienność geograficzną, etniczną 
badanych grup. Należy również oczekiwać 
zakończenia kolejnych badań i bacznie śle-
dzić ich wyniki, co zdecydowanie wzmocni 
siłę statystyczną powyższych obserwacji 
w całej populacji, a nie w poszczególnych 
kohortach. W diagnostyce stosuje się: ocenę 
materiału biopsyjnego w MO, MI i ME, ozna-
czanie C3 i C4 w surowicy, ocenę mutacji 
białek regulatorowych układu dopełniacza, 
oznaczanie obecności czynnika H, C3Nef.

Leczenie
Grupa glomerulopatii C3 charakte-

ryzuje się stosunkowo wysoką wspólną 

„opornością” na powszechnie stosowane 
leczenie (steroidoterapia, „klasyczne” 
leczenie immunosupresyjne). U niektó-
rych pacjentów (badania na niewielkich 
grupach) udowodniono nawet wyższość 
leczenia nefroprotekcyjnego w oparciu o 
inhibitory enzymu konwertującego (ACEi) 
lub blokery receptora angiotensynowego 
(sartany) nad immunosupresją. W wybra-
nych przypadkach odnotowano korzystny 
wpływ substytucyjnego przetaczania osocza 
i/lub koncentratów preparatów krwiopochod-
nych (niedobór czynnik H) oraz leczniczych 
wymian osocza (eliminacja autoprzeciwciał 
skierowanych przeciw czynnikowi H, B oraz 
konwertazie C3). Szczególnym optymizmem 
napawają wyniki badań nad zastosowaniem 
w leczeniu rytuksymabu, czy humanizowa-
nego przeciwciała monoklonalnego anty-C5/
C5a – ekulizumabu.

Häffner i wsp. wykazali skuteczność 
kompleksowego leczenia osoczem + kor-
tykosteroidami + MMF u 4 chorych z GC3 i 
obecnością C3Nef. U 2 nastąpiła całkowita 
remisja z normalizacją funkcji nerek, a u 
kolejnych 2 istotna redukcja białkomoczu. 

Z drugiej strony, w niektórych grupach 
chorych obserwuje się dobrą odpowiedź na 
leczenie rytuksymabem [18]. Giaime i wsp. 
wykazali u chorego z DDD i obecnością 
czynnika C3Nef skuteczność podania 2 
dawek rytuksymabu powodującą całkowite 
ustąpienie białkomoczu na okres 2 lat ob-
serwacji [19]. Natomiast Mc Coughan i wsp. 
nie obserwowali odpowiedzi na leczenie gli-
kokortykosteroidami, MMF i rytuksymabem, 
u chorego z nawrotem DDD po przeszcze-
pieniu nerki [17].

W ostatnich latach u chorych o naj-
cięższym przebiegu wykazano korzystny 
efekt terapii ekulizumabem, który zapobie-
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ga powstawaniu końcowego kompleksu 
dopełniacza C5b-9 oraz MAC. Aktualnie 
ekulizumab jest zarejestrowany w Europie 
do leczenia napadowej nocnej hemoglobi-
nurii oraz atypowego zespołu nerczycowego 

(aHUS) [20,21]. 
Największy problem stanowi cena 

leku - jedna 300 mg ampułka ekulizumabu 
kosztuje blisko 4000 Euro, a roczna kuracja 
od 322000 do 435000 Euro. Główne objawy 

Rycina 10
Glomerulopatia C3. Złogi C3 wydłuż okonturowania części kapilar kłębuszkowych. Badanie immunomorfo-
logiczne.
C3 glomerulopathy. C3 deposition along some of the capillary walls. Immunofluorescence microscopy. 

Rycina 11
Glomerulopatia C3. Elektronowogęste, bezpostaciowe złogi wewnątrzbłonowe  i mezangialne. Badanie w 
mikroskopii elektronowej. 
C3 glomerulopathy. Amorphous electron-dense intramembranous and mesangial deposits. Intramembranous deposits 
permeate GBM  (MPGN III pattern of Strife and Anders). Electron microscopy.

uboczne związane z podawaniem ekulizu-
mabu to reakcje nietolerancji w czasie infuzji 
oraz infekcje, głównie meningokokowe, stąd 
też zalecane jest profilaktyczne szczepienie 
przed podaniem leku i profilaktyka antybio-
tykowa do 2 tygodni po wakcynacji [12,20]. 

Vivarelli i wsp. opisali przypadek 17 
letniej kobiety z zaostrzeniem zespołu 
nerczycowego w przebiegu DDD (40% ze-
szkliwiałych kłębuszków w biopsji), u której 
uzyskano znaczną redukcję białkomoczu po 
18 miesiącach leczenia ekulizumabem. Po 
odstawieniu leku obserwowano nasilenie 
białkomoczu, a po jego ponownym włącze-
niu kolejną remisję. W wykonanych kolej-
nych biopsjach stwierdzono redukcję w IF 
C3 i C5b-9 oraz redukcję rozrostu macierzy 
i grubości pętli kapilarnych [22]. Skutecz-
ność 48 tygodniowej terapii ekulizumabem 
stwierdzili także Daina i wsp. u 22 letniej 
kobiety z ciężkim zespołem nerczycowym 
w przebiegu DDD, nie odpowiadającym na 
steroidy i rytuksymab [23]. 

Le Quintrec i wsp. wykazali skutecz-
ność ekulizumabu u 3 dorosłych chorych z 
gwałtownie postępującą postacią GC3. U 
wszystkich chorych, w okresie 2 miesięcy 
poprzedzających włączenie ekulizumabu 
obserwowano wzrost o 50% stężenia kre-
atyniny, mimo stosowania konwencjonalnej 
immunosupresji i plazmaferez. U 2 dwóch 
z tych chorych obserwowano przewlekły 
zespół nerczycowy, który ustąpił w tydzień 
po włączeniu ekulizumabu. Odnotowano 
również wzrost GFR z 22 do 38 ml/min. 
W wykonanej powtórnej biopsji nerki wy-
kazano zmniejszenie odczynu zapalnego i 
depozytów C5b-9 u wszystkich chorych w 
porównaniu z wyjściową [24]. 

Spektakularny wynik leczenia ekuli-
zumabem obserwowali Inman i wsp. u 38 
letniej pacjentki z nawrotową pokrzywką, 
cukrzycą i potwierdzonym biopsyjnie 
C3GN, dializowanej przez 6 miesięcy. Po 
5 miesiącach leczenia ekulizumabem moż-
na było zrezygnować z dializ. W rocznej 
obserwacji kreatynina utrzymywała się na 
poziomie 2,3 mg/dl, eGFR wynosił 29 ml/
min, a białkomocz obniżył się do 2 g/dobę 
[25]. Także, wspomniani wcześniej Häffner 
i wsp., obserwowali poprawę po włączeniu 
ekulizumabu u chorego nie odpowiadają-
cego wcześniej na standardowe leczenie 
[18]. Również Rousset-Rouviére i wsp. po 
włączeniu ekulizumabu (600 mg/2 miesiące) 
obserwowali powrót funkcji nerek i ustą-
pienie krwiomoczu u 8 letniego dziecka z 
nawrotem DDD i obecnością C3Nef oraz 
zespołem nerczycowym nie reagującym 
na zwiększenie immunosupresji, łącznie 
z MMF i rytuksymabem, które wymagało 
przez 3 tygodnie leczenia nerkozastępczego 
z powodu ARF [26]. 

Gromadzone dane kliniczne z zastoso-
waniem ekulizumabu mogą dostarczyć do-
datkowych informacji na temat użyteczności 
tego leku w leczeniu GC3.

Należy podkreślić, że opcje postępowa-
nia terapeutycznego w GC3 są ograniczone, 
a dostępne wyniki trudne do interpretacji, ze 
względu na heterogenność grupy. Publiko-
wane są wyniki badań dotyczących zwykle 
pojedynczych przypadków. W prowadzonym 
przez Bombacka i wsp. otwartym badaniu 
wykazano skuteczność leczenia ekulizuma-
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bem u chorych z C3GN i DDD. Z 6 ocenia-
nych chorych, po 12 miesiącach leczenia 
u 2 (DDD i C3GN) zaobserwowano istotną 
redukcję stężenia kreatyniny, u kolejnego 
(DDD) znaczącą redukcję białkomoczu, a 
u ostatniego (C3GN), pomimo stabilnych 
parametrów biochemicznych stwierdzono 
poprawę histologiczną [27]. 

Do czynników pozwalających przewi-
dzieć odpowiedź na leczenie zalicza się: 
wysokie stężenie MAC w surowicy, krótki 
przebieg choroby, aktywne zapalenie w 
biopsji z ograniczonymi cechami włóknie-
nia. Sugeruje się, że aby rozpoznać brak 
odpowiedzi na leczenie ekulizumabem, 
winno ono trwać min. 6 miesięcy. Wyniki 
badań nad skutecznością leczenia GC3 są 
kolejnym dowodem na konieczność pełnej 
indywidualizacji leczenia, w tym identyfikacji 
pacjentów „opornych” na leczenie. Koniecz-
ne są również dalsze badania pozwalające 
na poznanie najskuteczniejszych terapii w 
GC3, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego 
stosowania tak toksycznych terapii. 
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