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Najczęstsze glomerulopatie wrodzone 
i dziedziczno-rodzinne u dorosłych

PRACE 
POGLĄDOWE

Typy kłębuszkowych zapaleń nerek 
podlegają dziedziczeniu w sposób  sprzę-
żony z płcią, autosomalnie recesywny lub 
autosomalnie dominujący. Znaczna grupa 
spośród nich związana jest z defektem 
syntezy kluczowych glikoprotein (kolagenu), 
stanowiących składowe błony podstawnej 
kłębuszka nerkowego. 

Zespół Alporta (Alport’s syndrome, he-
reditary nephritis); Barbara Bułło-Piontecka

Charakteryzuje się glomerulopatią i 
upośledzeniem słuchu (neurosensoryczne 
upośledzenie słuchu często współistniejące 
z utratą słyszenia tonów wysokiej częstotli-
wości) ze współistniejącymi objawami ze 
strony narządu wzroku (stożek soczewki). 
Przebieg kliniczny jest cięższy u mężczyzn 
niż kobiet. Choroba dziedziczy się jako 
sprzężona z płcią (najczęściej), autosomal-
nie recesywnie lub autosomalnie dominu-
jąco (najrzadziej). W postaci sprzężonej z 
chromosomem X występuje typowo mutacja 
genu kodującego łańcuch α-5 kolagenu typ 
IV (COL4A5).

Patogeneza. Istotą choroby jest niepra-
widłowa budowa kolagenu błony podstawnej 
kłębuszka nerkowego oraz błon podstaw-
nych występujących w innych narządach.

Obraz kliniczny nefropatii. Erytro-
cyturia, białkomocz (także zespół nerczy-
cowy), postępująca PChN, nadciśnienie 
tętnicze. Schyłkowa niewydolność nerek i 
konieczność wprowadzenia leczenia ner-
kozastępczego zwykle następuje w wieku 
20 - 40 lat. Pacjenci z w/w rozpoznaniem 
są dobrymi kandydatami do transplantacji 
nerki. Po przeszczepie obserwuje  się 
rzadkie przypadki glomerulopatii de novo 
(ok. 5%) o mechanizmie przeciwciał an-
tyGBM z obrazem morfologicznym KZN 
z półksiężycami, prowadzące do utraty 
przeszczepu. Prawidłowa niekolagenowa 
domena łańcucha α3 lub α5 kolagenu typ 
IV w strukturze GBM rozpoznawana jest 
jako obcy antygen, stymulujący wytwarzanie 
przeciwciał. Wśród innych objawów można 

stwierdzić trombocytopenię z obecnością 
gigantów płytkowych i mięśniaki przełyku.

Biopsja nerki 
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
Dzieci i młodzi dorośli (wczesne zmiany):
• bez uchwytnej patologii, lub minimalne 

poszerzenie mezangium,
późne zmiany:
• wtórne FSGS,

Śródmiąższ i cewki:
Wczesne zmiany:
• bez uchwytnej patologii,
• ewentualnie skupienia komórek pian-

kowatych,
• wałeczki erytrocytarne,
późne zmiany:
• ogniskowe nacieki zapalne,
• ogniskowe włóknienie zrębu i zanik 

cewek,
• skupienia komórek piankowatych.

Naczynia tętnicze:
• niespecyficzny obraz
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,
• zaburzona obecność łańcuchów 3 i 5 

kolagenu IV w zespole Alporta (Tab. I).
Obraz ultrastrukturalny 
• takie same zmiany we wszystkich 

genetycznych postaciach zespołu Alporta, 
różny stopień nasilenia i zaawansowania,

• u dzieci: dominujące uszkodzenie: 
cienkie błony (100-200 nm),

• w niektórych przypadkach klasycz-
nej formy zespołu Alporta (dziedziczenie 
związane z chromosomem X) jedynym 
uchwytnym uszkodzeniem ultrastruktural-
nym są cienkie błony, rozszczepienia GBM 
nie występują. 

• charakterystyczna nieregularność w 
morfologii GBM, występujące naprzemien-
nie obszary w których błona jest bardzo 
cienka (około 150 nm), rozszczepiona i 

Glomerulopatie wrodzone i dziedziczno-rodzinne należą do rzadko obser-
wowanych postaci kłębuszkowych zapaleń nerek. Sposób dziedziczenia może 
być: sprzężony z płcią, autosomalnie dominujący albo recesywny. Rozpoznanie 
opiera się na badaniu biopsyjnym nerki, rozszerzonym o badanie w mikroskopie 
elektronowym. Nie ma specyficznego leczenia tych glomerulopatii. Zalecana jest 
obserwacja funkcji nerek i leczenie nefroprotekcyjne.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 83-88)

Congenital and heredofamilial glomerulopathies belong to a group of rarely 
observed glomerular disorders.  The type of inheritance may be either X-linked, 
autosomal dominant or autosomal recessive. The diagnosis is based on renal 
biopsy with confirmation in electron microscopy. There is no specific treatment 
of these glomerular disorders. Observation of renal function and nephoprotective 
therapy are recommended.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 83-88)
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bardzo pogrubiała (800 to 1200 nm), 
• rozszczepienia GBM obejmują zwykle 

całą grubość błony, pomiędzy blaszkami 
rozszczepionej błony widoczne są często 
drobne owalne cząstki („bread crumbs”), 
charakterystyczna jest także obecność 
nieregularnych uwypukleń, wypustek błony 
głównie w rejonie podnabłonkowym, w 
mniejszym stopniu w podśródbłonkowym, 

• zmiany w GBM mogą być obecne od 
wczesnego dzieciństwa, niekiedy już przez 
ukończeniem 2. roku życia,

• wtórne FSGS

Krąg różnicowy
1. Choroba cienkich błon
- zachowana ekspresja łańcuchów 3 i 

5 kolagenu IV w strukturach nerkowych i 
w naskórku,

- w ME: ogniskowe, rozlane ścieńczenie 
GBM (kryteria dotyczące grubości błony 
zależą od płci i wieku)

2. Zespół Epstein, zespół Fechtner
- zachowana ekspresja łańcuchów 3 i 

5 kolagenu IV w strukturach nerkowych i 
w naskórku,

- obraz w ME zbliżony do tego w zespole 
Alporta 

3. zespół Denys-Drash i rozlane tward-
nienie mezangium (DMS)

- zachowana ekspresja łańcuchów 3 i 
5 kolagenu IV w strukturach nerkowych i 
w naskórku,

- obraz w ME zbliżony do tego w zespole 
Alporta 

4. FSGS nie związane z chorobą ko-
lagenu IV

- zachowana ekspresja łańcuchów 3 i 
5 kolagenu IV w strukturach nerkowych i 
w naskórku,

- obraz w MŚ nie pozwala na odróżnie-

nie twardnienia kłębuszków w przebiegu 
Zespołu Alporta od FSGS na innym tle,

- najważniejsze w różnicowaniu: obraz 
ultrastrukturalny i badania genetyczne 

5. Odcinkowe rozszczepienia GBM 
w przebiegu różnych form glomerulopatii 
zapalnych

- w obrazie ultrastrukturalnym rozszcze-
pienia nie obejmują zwykle całej grubości 
GBM, nie występują też zwykle uwypuklenia 
i wypustki, nieregularności błony w rejonie 
podnabłonkowym, 

- zachowana ekspresja łańcuchów 3 i 
5 kolagenu IV w strukturach nerkowych i 
w naskórku,

Leczenie
Zaleca się obserwację kliniczną i nefro-

protekcję. W celu obniżenia białkomoczu, 
głównie u chorych z zespołem nerczyco-
wym można zastosować tzw. objawową 
nefroprotekcję inhibitorami kalcyneuryny 
(cyklosporyna, takrolimus), pod kontrolą 
poziomu leków w surowicy. W przypadku 
cyklosporyny leczenie prowadzi się, utrzy-
mując się poziomy ok. 100-120ng/ml w 
surowicy, a takrolimusu 5-8 ng/ml. Wyraźny 
wzrost stężenia kreatyniny po włączeniu 
inhibitorów kalcyneuryny albo pogorszenie 
kontroli ciśnienia tętniczego jest wskaza-
niem do zaprzestania leczenia. U pacjentów 
z PChN i stężeniem kreatyniny w surowicy > 
2,5 mg/dl (eGFR< 30-45 ml/min.) nie podaje 
się objawowej nefroprotekcji ze względu na 
wysokie ryzyko szybkiej progresji do schył-
kowej niewydolności nerek.

Choroba cienkiej błony podstawnej
Nefropatia cienkiej błony podstawnej 

(thin basement membrane nephropathy) 
charakteryzuje się występowaniem mikro-

skopowego krwiomoczu (przewlekle) oraz 
nieprawidłowej cienkiej błony podstawnej 
kłębuszków w badaniu biopsyjnym nerki. 
Choroba dziedziczy się autosomalnie 
dominująco. Zwykle występuje rodzinnie, 
w około 50% przypadków stwierdza się 
występowanie hematurii u innych członków 
rodziny. Sporadycznie może występować w 
wyniku mutacji „de novo”.

Patogeneza. U około 40% rodzin 
zidentyfikowano mutacje genu COL 4A3/
COL4A4, także COL4A5, odpowiedzialne za 
syntezę kolagenu typ IV błony podstawnej 
kłębuszków.

Obraz kliniczny nefropatii
Izolowany krwiomocz mikroskopowy, 

rzadziej incydenty krwiomoczu makroskopo-
wego (pojedyncze epizody dotyczą 5-22% 
przypadków), typowo w czasie infekcji albo 
po wysiłku fizycznym. Może występować 
białkomocz, ale zwykle w ilościach ślado-
wych. Choroba charakteryzuje się, na ogół 
łagodnym przebiegiem bez progresji PChN.  
Rokowanie pogarsza pojawienie się nadci-
śnienia i białkomoczu. 

Leczenie
Obserwacja kliniczna, kontrola ciśnienia 

tętniczego i parametrów funkcji nerek oraz 
nefroprotekcja .

Obraz nerki w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• bez uchwytnej patologii, niekiedy 

wtórne FSGS

Śródmiąższ i cewki:
• bez zmian, lub w przypadkach z FSGS 

ogniskowe włóknienie zrębu i zanik cewek,
• wałeczki erytrocytarne
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,
• obecność łańcuchów 3 i 5 kolagenu 

IV w różnych postaciach zespołu Alporta – 
patrz tabela I

Obraz ultrastrukturalny 
• ogniskowe lub rozlane ścieńczenie 

GBM,
○ w większości opracowań zaleca się 

przyjęcie za kryterium wartości <250 nm (w 
prawidłowych warunkach od 11 r.ż. grubość 
GBM wynosi  370±50 nm u mężczyzn i 
305±50 nm u kobiet),

• w części przypadków odcinkowe tward-
nienie pętli naczyniowej kłębuszków 

Krąg różnicowy
1. zespół Alporta 
- zaburzona obecność łańcuchów 3 i 5 

kolagenu IV,
- w ME: nieregularności i rozszczepienia 

GBM,
różnicowanie może być bardzo trudne
2. FSGS
- w postaciach nie związanych z pa-

tologią kolagenu IV nie występuje zwykle 
ścieńczenie GBM 

 
Inne nefropatie wrodzone
Do rzadko występujących chorób należą 

nefropatia w przebiegu zespołu Fabry’ego, 
zespołu rzepkowo-paznokciowego, kola-
genowa, fibrynektynowa i lipoproteinowa.

TB: torebka Bowmana, CD: błona podstawna cewek dystalnych
*10% mężczyzn ma prawidłową (ewentualnie osłabioną) ekspresję α3(IV) w CD
**do 25% mężczyzn ma prawidłową ekspresję α5(IV) w błonie podstawnej naskórka

Tabela I
Ekspresja łańcuchów α3(IV) i α5(IV) w GBM, torebkach Bowmana, błonach podstawnych cewek dystalnych i 
naskórka w zespole Alporta (badanie immunohistochemiczne).
The immunohistochemical expression of type IV collagen α3 and α5 in GBM, Bowman›s capsule, tubular basement 
membranes and in epidermis in Alport syndrome.

Łańcuch α3(IV) Łańcuch α5(IV)

zdrowi
GBM (+)
CD (+)

GBM (+)
TB (+)
CD (+)

Naskórek (+)
Postać  zespołu Alporta

dziedziczenie:

sprzężone z chromosomem X, płeć męska GBM (-)
CD (-)*

GBM (-)
TB (-)
CD (-)

Naskórek (-)**

sprzężone z chromosomem X, płeć żeńska
GBM odcinkowo (-)
CD odcinkowo (-)

GBM odcinkowo (-)
TB (-)

CD odcinkowo (-)
Naskórek odcinkowo (-)

Autosomalne, recesywne (homozygota)
GBM (-)

CD (słabsza ekspresja /-)

GBM (-)
CD (-)
TB (+)

Naskórek (+)

Autosomalne, dominujące
GBM (+/słabsza ekspresja) 

TB (+)
CD (+)

GBM (+/słabsza ekspresja) 
TB (+)
CD (+)
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Choroba Fabry’ego
Spowodowana jest mutacją genu GLA 

α-galaktozydazy A. 
Patogeneza. W wyniku niedoboru tego 

enzymu dochodzi do nadmiernej akumulacji 
glikosfingolipidów (globotriaozylceramidu, 
GL-3) w komórkach śródbłonka naczyń, 
kardiomiocytach, komórkach nerwowych 
oraz wszystkich rodzajach komórek wystę-
pujących w nerce, prowadząc do ich dys-
funkcji, przebudowy tkankowej, włóknienia i 
niedokrwienia a w konsekwencji do ciężkiej 
niewydolności wielu narządów.

Obraz kliniczny nefropatii.
Mikroalbuminuria i utrata zdolności 

zagęszczania moczu obserwowana jest już 
u nastoletnich chorych, następnie rosnący 
białkomocz z postępującą PChN. Wyraźne 
pogorszenie funkcji nerek obserwuje się u 
mężczyzn już w 3 dekadzie życia. Choroba 
Fabry’ego nie jest przeciwwskazaniem do 
zabiegu transplantacji nerki.

Objawy pozanerkowe: Wczesnymi 
objawami choroby są bolesne parestezje, 
rogowaciejące naczyniaki skóry i zmniejsze-
nie pocenia.  Z wiekiem dołączają się objawy 
uszkodzenia innych narządów: choroba 
niedokrwienna serca, niewydolność krąże-
nia mózgowego z występowaniem udarów, 
uszkodzenie słuchu, oczu i inne.

Leczenie
1. Objawowe: kontrola RR, parametrów 

funkcji nerek, leki nefroprotekcyjne (ACE, 
ARB), statyny, terapia przeciwkrzepliwa. 
2. Substytucja galaktozydazy A w postaci 
dożylnej; preparaty:  agalzydaza beta lub 
agalzydaza alfa. 

Biopsja nerki 
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• charakterystyczna zmiana: obrzmie-

nie, piankowata struktura cytoplazmy 
podocytów,

zmiana rozlana i uogólniona u homo-
zygot,

• u kobiet heterozygot: zmiana wy-
stępuje w mniejszym nasileniu, w części 
segmentów

• mierny rozplem mezangium,
• wtórne FSGS, niekiedy wariant tward-

nienia collapsing

Śródmiąższ i cewki:
• blada i zwakuolizowana cytoplazma 

nabłonka cewek dystalnych (z powodu 
obfitych złogów lipidów),

• ogniskowy zanik cewek,
• niekiedy ogniskowe przewlekłe za-

palenie,
• ogniskowe włóknienie zrębu.

Naczynia tętnicze:
• arterioskleroza, często ze znacznego 

stopnia redukcją światła tętnic,
• nasilone szkliwienie  arterioli, często 

także w zewnętrznych warstwach ściany 
naczyniowej 

Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,

Obraz ultrastrukturalny 
• obecność blaszkowatych, elektrono-

wogęstych złogów tłuszczów w podocytach, 
śródbłonku, komórkach mezangium, komór-
kach mięśniówki gładkiej, nabłonku cewek 

dystalnych i fibroblastach,
• stopienie wypustek podocytarnych, 

może być rozległe
!Uwaga: obecność charakterystycznych 

złogów lipidowych w komórkach to zmiana o 
podstawowym znaczeniu dla rozpoznania.

W części przypadków choroba Fabry’e-
go ma przebieg subkliniczny, lub też współ-
istnieje z innymi typami nefropatii – kluczowa 
rola badania w mikroskopie elektronowym.

Krąg różnicowy
1. Toksyczność chlorochiny
- obraz mikroskopowy jest nie do odróż-

nienia od tego w chorobie Fabry’ego
2. FSGS
! Uwaga: ME jest kluczowe w różnico-

waniu 
3. Choroba “I-cell” (mukolipidoza typu II)
- złogi w podocytach zawierają żelazo 

koloidalne, co można wykazać odpowied-
nimi barwieniami 

4. Naczyniopochodne twardnienie ne-
rek, nefropatia nadciśnieniowa

- nie występują złogi lipidowe w podocy-
tach, komórkach mięśniówki gładkiej, 

! Uwaga: ME jest kluczowe w różnico-
waniu 

Zespół rzepkowo-paznokciowy (nail-
-patella syndrome)

Wrodzony zespół, dziedziczony auto-
somalnie dominująco, charakteryzujący 
się nefropatią oraz występowaniem zmian 
w układzie kostnym w postaci: hipoplazji 
lub aplazji  rzepki oraz dysplazji płytki 
paznokciowej. Chorobę rozpoznaje się w 
dzieciństwie w oparciu o obraz radiologiczny 
zmian w układzie kostnym.

Patogeneza. Choroba jest wynikiem 
mutacji w obrębie genu LMX1B, odpowie-
dzialnego za dojrzewanie osi grzbietowej 
kończyn oraz tworzenie składowych błony 
podstawnej kłębuszków, zwłaszcza kola-
genu typ IV.

Obraz kliniczny nefropatii 
Schyłkowa niewydolność nerek występu-

je u około 3-5%. Zwykle obserwuje się bez-
objawową proteinurię bez postępu choroby 
nerek na przestrzeni wielu lat. W rzadkich 
przypadkach może rozwinąć się zespół ner-
czycowy, z progresją PChN i koniecznością 
leczenia nerkozastępczego. Rozpoznanie 
zespołu rzepkowo-paznokciowego nie jest 
przeciwwskazaniem do transplantacji nerki.                                                                               
Leczenie. Obserwacja kliniczna i nefropro-
tekcja.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• prawidłowa morfologia lub wtórne 

FSGS
Śródmiąższ i cewki:
• obraz niespecyficzny: ogniskowe na-

cieki zapalne, ogniskowe włóknienie zrębu 
i zanik cewek

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,
• w barwieniu immunohistochemicznym: 

złogi kolagenu III w mezangium i ściany 
kapilar. 

Obraz ultrastrukturalny
• miernie obfite nieregularne złogi kola-

genu w blaszce gęstej GBM,
• nieregularne pogrubienie GBM.

Krąg różnicowy
Glomerulopatia kolagenu III
- złogi kolagenu widoczne w mezangium 

i w rejonie podśródbłonkowym,
- bez złogów kolagenu w blaszce gęstej 

GBM,
- typ uszkodzenia błoniasto-rozple-

mowy.

Glomerulopatia lipoproteinowa
Rzadka postać wrodzonych KZN, cha-

rakteryzującą się występowaniem nietypo-
wych zakrzepów w kłębuszku nerkowym, 
zawierających lipoproteiny, związana z 
mutacją genu apolipoproteiny E (apoE). 
Obserwowana jest przede wszystkim w po-
pulacji azjatyckiej (Chiny, Japonia), opisano 
kazuistyczne przypadki u rasy kaukaskiej 
(Europa, Stany Zjednoczone). Występuje za-
równo u dzieci i dorosłych (średni wiek ok. 32 
lat), częściej u mężczyzn (3:2). Sporadycznie 
może występować rodzinnie. W badaniach 
laboratoryjnych stwierdza się nieprawidłowy 
profil lipidów, podobnie jak hiperlipoproteine-
mii typu III (wysokie stężenie cholesterolu 
i trójglicerydów, z wzrostem stężenia IDL)  
oraz wysokie stężenie w surowicy apoE.

Patogeneza. W wyniku mutacji genu 
kodującego apoE dochodzi do powstawa-
nia w niej zmian strukturalnych, co sprzyja 
agregacji lipoprotein, odkładania się ich w 
kłębuszku oraz tworzeniu zakrzepów, zawie-
rających nietypowy materiał z obecnością 
lipoprotein. 

Obraz kliniczny nefropatii
Białkomocz, często zespół nerczy-

cowy, z postępującą PChN, nadciśnienie 
tętnicze, bardzo rzadko może występować 
krwiomocz mikroskopowy. Objawy ogólne 
hiperlipidemii, jak: kępki żółte, rąbek star-
czy rogówki  występują rzadko. Opisywano 
nawroty glomerulopatii w przeszczepionej 
nerce.

Leczenie. Nie istnieją jednoznaczne 
zalecenia, dotyczące terapii tej nefropatii. 
W leczeniu przewlekłym można podawać 
fibraty, z pozytywnym efektem, głównie na 
profil lipidowy. Leczenie statynami jest kon-
trowersyjne i raczej niezalecane. W ciężkich 
postaciach choroby przeprowadzano się 
zabiegi plazmaferezy, LDL-aferezy albo 
immunoadsorpcji (przez kolumny zawiera-
jące białko A gronkowca), uzyskując remisję 
nefropatii.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• znacznego stopnia poszerzenie światła 

kapilar związane z ich wypełnieniem słabo 
PAS (+), homogenną substancją,

• obecność komórek piankowatych w 
kłębuszkach,

• krople tłuszczu w mezangium i komór-
kach śródbłonka,

• wtórne FSGS.
Śródmiąższ i cewki:
• niekiedy obecność komórek pianko-

watych 

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-
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wych dopełniacza
Obraz ultrastrukturalny
• wypełniające światło kapilar złogi mają 

zwakuolizowaną i blaszkowatą strukturę,
• krople tłuszczu w komórkach mezan-

gium i śródbłonku

Krąg różnicowy
FSGS pierwotne i wtórne: niezbędne 

badania MŚ, IFL i ME. 

Glomerulopatia fibronektynowa (fibro-
nectin glomerulopathy)

Rzadka postać wrodzonych KZN, 
dziedziczona autosomalnie dominująco, 
związana z obecnością w kłębuszku włókie-
nek, które nie barwią się czerwienią Kongo. 
Występuje głównie u rasy kaukaskiej w Eu-
ropie, opisano pojedyncze przypadki w Azji. 
Rozpoznawana jest między 2 a 5 dekadą 
życia, nieznacznie częściej u mężczyzn.

Patogeneza. Fibronektyna występuje w 
dwóch izoformach: rozpuszczalna - obecna 
w osoczu  i nierozpuszczalna (komórkowa). 
Depozyty fibronektynowe stwierdzane w 
kłębuszku nerkowym osób chorych są po-
chodnymi izoformy rozpuszczalnej. Krążące 
kompleksy fibronektyny odkładając się w 
kłębuszku, aktywują procesy prowadzące do 
jego uszkodzenia (min. poprzez aktywację 
układu dopełniacza). Sugeruje się również, 
że fibronektyna może tworzyć kompleksy 
z endogenną molekułą, co zapobiega jej 
odkładaniu się. W przypadku braku lub 
nieobecności tej molekuły dochodzi do 
akumulacji fibronektyny w kłębuszku. 

Obraz kliniczny nefropatii
Różnego stopnia białkomocz lub zespół 

nerczycowy, z obecnością krwinkomoczu 
różnego stopnia, jest typowym obrazem tej 
nefropatii. Często  współistnieje nadciśnie-
nie tętnicze. Choroba charakteryzuje się po-
wolnym postępującym przebiegiem. Zwykle 
w okresie 15 do 20 lat rozwija się schyłkowa 
niewydolność nerek. Glomerulopatia fibro-
nektynowa nie jest przeciwwskazaniem do 
przeszczepienia nerki.  

Leczenie. Nie ma specyficznego le-
czenia immunosupresyjnego. Zalecana 
obserwacja kliniczna i nefroprotekcja. 

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
Obraz mikroskopowy jest zróżnicowany:
• rozlane, globalne poszerzenie rejonu 

podśródbłonkowego,
• rozlane poszerzenie mezangium 
Śródmiąższ i cewki:
• obraz niespecyficzny: ogniskowe na-

cieki zapalne, ogniskowe włóknienie zrębu 
i zanik cewek

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,
• w barwieniu immunohistochemicznym: 

złogi fibronektymy wypełniają mezangium i 
ściany kapilar 

Obraz ultrastrukturalny
• elektronowogęste złogi ziarniste i 

włókienka o średnicy 10-14 nm w rejonie 
podśródbłonkowym i w mezangium

Krąg różnicowy
1. Błoniasto-rozplemowe kzn z obecno-

ścią kompleksów immunologicznych
- IFL: złogi kompleksów immunologicz-

nych, 
- ME: złogi amorficzne, lub drobnoziar-

niste.
2. Amyloidoza
- MŚ: kongofilne złogi załamujące świa-

tło w świetle spolaryzowanym
3. MIDD (monoclonal immunoglobulin 

deposition disease)
- IFL: złogi lekkich i/lub ciężkich łań-

cuchów,
- ME: ziarniste złogi zlokalizowane w 

mezangium i w blaszce rzadkiej GBM
4. Glomerulopatia włókienkowa
- IFL: złogi IgG i C3.
5. Glomerulopatia immunotaktoidalna
- ME: złogi zorganizowane w kształcie 

mikrotubuli
6. Glomerulopatia kolagenu III
- ME: włókna kolagenu.

Nefropatia kolagenowa
Bardzo rzadka postać glomerulopatii, 

związaną z odkładaniem się włókienek 
kolagenu typ III w kłębuszku nerkowym 
(mezangium, przestrzeń podśrodbłonkowa). 
Występuje w każdym wieku, u obu płci, 
najwięcej przypadków  opisano w Japonii.

Patogeneza. Nieznana, prawdopodob-
nie dotyczy defektu syntezy albo produkcji 
kolagenu typ III. Być może zbyt duża pro-
dukcja prowadzi do akumulacji w kłębuszku 
nerkowym. Kolagenu typ III nie stwierdza się 
w prawidłowych kłębuszkach. 

Obraz kliniczny nefropatii
Opisuje się dwie postacie choroby: 
1. Białkomocz, z/bez nadciśnienia, roz-

poznawana jest w wieku dorosłym. Przebieg 
choroby jest powolny, postępujący, a niewy-
dolność nerek rozwija się późno. W surowicy 
pacjentów stwierdza się podwyższony 
poziom peptydowego prokolagenu typ III. 
Opisano przypadki tej nefropatii współistnie-
jące z chorobą limfoproliferacyjną (chłoniak 
Hodgkina). 

2. Ta postać dziedziczy się autosomalnie 
recesywnie. Początek zwykle ma miejsce 
we wczesnym dzieciństwie. Klinicznie wy-
stępuje zespół nerczycowy, nadciśnienie, 
szybki postęp niewydolności nerek oraz 
objawy mikroangioatii zakrzepowej (także w 
biopsji nerki). W pojedynczych przypadkach 
opisywano niedobór czynnika H.

Leczenie. Nie ma specyficznego le-
czenia, tylko obserwacja kliniczna i nefro-
protekcja.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• typ uszkodzenia błoniasto-rozplemo-

wy (poszerzenie mezangium, zdwojenie 
okonturowania kapilar, pogrubienie GBM, 
interpozycja komórkowa),

• guzkowe poszerzenie mezangium
Śródmiąższ i cewki:
• obraz niespecyficzny: ogniskowe na-

cieki zapalne, ogniskowe włóknienie zrębu 
i zanik cewek

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,

• w barwieniu immunohistochemicznym: 
złogi kolagenu III w mezangium i ściany 
kapilar 

Obraz ultrastrukturalny
• złogi o typowej strukturze kolagenu w 

mezangium i w rejonie podśródbłonkowym,
• bez uszkodzenia blaszki gęstej 

Krąg różnicowy
1. Glomerulopatia fibronektynowa
- ME: obecność złogów ziarnistych oraz 

włókienek o średnicy 9-16 nm,
- badanie immunohistochemiczne wy-

kazuje obecność fibronektyny
2. Zespół rzepkowo-paznokciowy
- MŚ: prawidłowy obraz, lub FSGS, 
- ME: nieregularne złogi kolagenu w 

blaszce gęstej GBM
3. Glomerulopatia włókienkowa
- IFL: złogi IgG, C3, lekkich łańcuchów 

λ,κ,
- ME: włókienka o średnicy 10-30 nm w 

mezangium i w ścianach kapilar 
4. Amyloidoza
- MŚ: złogi kongofilne, załamujące świa-

tło na zielono w świetle spolaryzowanym,
- MW: obecność włókienek o średnicy  

10-12 nm
Zastosowanie przeciwciał przeciw ko-

lagenowi typ III potwierdza jego obecność 
w kłębuszku.

Choroba Gaucher’a
Rzadka choroba spichrzeniowa, wywo-

łana genetycznie uwarunkowanym niedo-
borem lub brakiem aktywności lizosomalnej 
β-glukocerebrozydazy. Choroba dziedziczy 
się autosomalnie recesywnie.

Patogeneza: Blok enzymatyczny proce-
su hydrolizy glukocerebrozydu prowadzi do 
nagromadzenia się jego w lizosomach komó-
rek układu siateczkowego-śródbłonkowego. 
W nerkach spichrzanie glukocerebrozydu ob-
serwuje się w komórkach mezangium, śród-
błonka oraz śródmiąższu nerki. Obładowane 
komórki (komórki Gauchera) powiększają 
się, a cytoplazma przybiera charakterystycz-
ny wygląd, tzw. „pomarszczonego papieru”. 
Zmienione w ten sposób komórki wydzielają 
szereg cytokin, co w konsekwencji prowadzi 
do dysfunkcji zajętej tkanki. 

Wyróżnia się trzy typy choroby:
♦  Typ I: bez objawów neurologicznych 

(postać dorosłych); 
♦ Typ II: ostra postać neurologiczna 

(postać niemowlęca) 
♦ Typ III: podostra postać neurologiczna 

(postać młodzieńcza).
Typ I, najczęściej obserwowana postać 

choroby (99% przypadków), występuje 
głównie w populacji Żydów Aszkenazyj-
skich. Typ II i III mogą występować w każdej 
populacji, typ III nieco częściej w Szwecji 
(grupa Norbotten). W Polsce aktualnie jest 
potwierdzonych ponad 60 przypadków tej 
choroby. Do objawów klinicznych choroby 
należą: hepatosplenomegalia, małopłytko-
wość, niedokrwistość, bóle kości z zmianami 
w układzie kostnym (możliwość deformacji 
i złamań patologicznych) oraz w przypadku 
zajęcia układu nerwowego zaburzenia 
neurologiczne. Koniecznym warunkiem 
potwierdzenia rozpoznania jest oznaczenie 
aktywności β-glukocerebrozydazy w leuko-
cytach krwi obwodowej lub hodowanych 
fibroblastach skóry.
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Obraz kliniczny nefropatii
Obserwuje się białkomocz i postępującą 

PChN. Nefropatia jest jednak rzadkim powi-
kłaniem choroby Gaucher’a.

Leczenie. Leczeniem z wyboru jest 
podawanie ludzkiej β-glukocerebrozydazy. 
W przeszłości izolowana była z łożyska, a 
obecnie produkowana jest drogą inżynierii 
genetycznej – imigluceraza. W efekcie te-
rapii enzymatycznej uzyskuje się znaczącą 
poprawę objawów klinicznych, a w przy-
padku współistnienia nefropatii – spadek 
białkomoczu

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki:
• komórki Gaucher (zawierają inkluzje 

dające objaw pomiętego papieru) w mezan-
gium i świetle kapilar

Śródmiąższ i cewki:
Obraz niespecyficzny:
• ogniskowe nacieki zapalne, 
• ogniskowe włóknienie zrębu i zanik 

cewek,
• mogą być obecne komórki Gaucher.
Naczynia tętnicze:
• niespecyficzny obraz
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,

Obraz ultrastrukturalny 
Krąg różnicowy
1. Glomerulopatia lipoproteinowa
2. Hyperlipoproteinemia typu III
3. Choroba Fabry’ego
W różnicowaniu niezbędne badania 

MŚ, IFL, ME. 

Niedobór LCAT
Niedobór acylotransferazy lecytynowo-

-cholesterolowej (LCAT) jest rzadką chorobą 
genetyczną, związaną z nieprawidłowym 
metabolizmem cholesterolu.

Patogeneza. LCAT jest kluczowym 

enzymem, biorącym udział w utrzymaniu 
homeostazy cholesterolu i regulacji jego 
transportu we krwi. Niedobór albo całko-
wity brak LCAT powoduje upośledzenie 
estryfikacji wolego cholesterolu w osoczu, 
w tym lecytyny, prowadząc do gromadzenia 
fosfolipidów w tkankach. Wyróżnia się dwa 
typy: 1. Niedobór LCAT – postać rodzinna; 
2. Choroba rybich oczu. Obie postaci dzie-
dziczone są autosomalnie recesywnie. W ob-

Rycina 4
Algorytm postępowania we wrodzonych (WR) i dziedziczno-rodzinnych (D-R) glomerulopatiach.
Algorithm of procedure in congenital (WR) and heredofamilial (D-R) glomerulopathies.

razie klinicznym dominuje niedokrwistość, 
zmętnienie rogówki oraz zmiany w nerkach. 
W badaniach laboratoryjnych stwierdza 
się: niedokrwistość normocytarną, niskie 
stężenie HDL-cholesterolu (< 10 mg/dl), 
podwyższone stężenie VLDL i trójglicery-
dów, wysokie stężenie nieestryfikowanego 
cholesterolu oraz niskie stężenie estrów 
cholesterolu w osoczu.

Rycina 1
Choroba cienkich błon. Grubość GBM jest mniejsza 
niż 250 nm, struktura GBM jest zachowana. Badanie 
w mikroskopie elektronowym. 
Thin basement membrane disease. GBM thickness is 
less than 250 nm, GBM structure is preserved.  Electron 
microscopy. 

Rycina 2
Glomerulopatia w zespole Alporta. Poza ściecze-
niem widoczne rozszczepienia GBM. Stopienie 
wypustek podocytarnych. Badanie w mikroskopie 
elektronowym. 
Glomerulopathy in Alport syndrome. Apart from GBM 
thinning there is fine GBM lamellation. Podocyte foot 
processes are effaced. Electron microscopy.

Rycina 3
Glomerulopatia w zespole Alporta. Pogrubienie 
i koszyczkowate rozszczepienia GBM. Stopienie 
wypustek podocytarnych. Badanie w mikroskopie 
elektronowym.
Glomerulopathy in Alport syndrome. There is a marked 
GBM thickening associated with severe lamina densa 
multilamellation imparting basket weave appearance. Po-
docyte foot processes are effaced.  Electron microscopy. 
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Obraz kliniczny nefropatii
W drugiej lub trzeciej dekadzie życia po-

jawia się białkomocz lub zespół nerczycowy, 
z nadciśnieniem i postępującą PChN. Rza-
dziej w moczu mogą być obecne wałeczki 
ziarniste lub hialinowe oraz erytrocyturia. 
W czwartej (piątej) dekadzie życia może 
zaistnieć konieczność leczenia nerkozastęp-
czego. Rozpoznanie niedoboru LCAT nie 
jest przeciwwskazaniem do przeszczepienia 
nerki. Jednak choroba może nawracać w 
przeszczepionym narządzie.

Leczenie. Ze względu na bardzo rzad-
kie występowanie choroby nie znane są jed-
noznaczne zalecenia, dotyczące terapii. W 
leczeniu zaburzeń lipidowych, oprócz diety z 
ograniczeniem tłuszczu, stosuje się fibraty w 
połączeniu z kwasem nikotynowym. Zaleca 
się leczenie nefroprotekcyjne, z blokadą 
układu RAS, kontrolą ciśnienia tętniczego i 
funkcji nerek. U pacjentów z uszkodzeniem 
rogówki wykonuje się zabiegi przeszcze-
pienia rogówki. Leczenie rekombinowaną 
ludzką LCAT (potencjalnie możliwe) jak na 
razie nie jest dostępne.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki:
• rozplem mezangium,
• pogrubienie okonturowania kapilar, 

obecność srebrnochłonnych wypustek na 
zewnętrznym aspekcie GBM (oraz podobny 
jak w glomerulopatii błoniastej),

• zdwojenie okonturowania części 
kapilar, 

• wtórne FSGS
Śródmiąższ i cewki:
Obraz niespecyficzny:
• ogniskowe nacieki zapalne, 
• ogniskowe włóknienie zrębu i zanik 

cewek
Naczynia tętnicze:
• niespecyficzny obraz
Obraz immunofluorescencyjny
• bez złogów immunoglobulin i składo-

wych dopełniacza,
Obraz ultrastrukturalny 
• zewnątrzkomórkowe złogi tłuszczu w 

świetle kapilar, w mezangium,
• wewnątrzbłonowe złogi tłuszczu, 
• złogi tłuszczu w komórkach śródbłon-

ka, komórkach mięśniówki gładkiej ścian 
naczyń.

Krąg różnicowy
Wątrobowe twardnienie kłębuszków
- zwykle są złogi IgA,
- złogi tłuszczowe głównie w mezan-

gium.

Podsumowanie
W przypadku wrodzonych (dziedziczno-

-rodzinnych) glomerulopatii najistotniejsze 
jest prawidłowe  rozpoznanie oparte na 
dokładnym badaniu biopsyjnym nerki 
rozszerzonym o obraz w ME. Pozwala 
to uniknąć niepotrzebnego wdrożenia 
leczenia immunosupresyjnego. Zalecana 
jest obserwacja kliniczna pacjenta, w tym: 
kontrola parametrów funkcji nerek, ciśnie-
nia tętniczego, zaburzeń metabolicznych 
oraz leczenie nefroprotekcyjne zgodne ze 
standardami: ACE i/lub ARB oraz statyny 
(w hiperlipidemii) czy leki przeciwkrzepliwe.
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