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rola artura Cecila alporta w poznaniu etiologii 
i obrazu klinicznego glomerulopatii wrodzonej

Badania genetyczne i morfologiczne umożliwiły poznanie patogenezy 
szeregu nefropatii dziedzicznych. Przykładem takiego schorzenia jest rodzin-
nie występująca glomerulopatia, spowodowana mutacją genów kodujących 
syntezę jednego z 6 łańcuchów α kolagenu typu IV. W wyniku tego uszko-
dzenia dochodzi nie tylko do zmiany budowy błony podstawnej kłębuszków 
nerkowych i w konsekwencji wystąpienia krwiomoczu oraz białkomoczu, ale 
także do pogorszenia słuchu i wzroku. Ten wieloobjawowy proces choro-
bowy znany jest bardziej jako Zespół Alporta, od nazwiska lekarza, Artura 
Cecila Alporta (1880-1959). Poświęcił on bowiem kilkanaście lat swojej ak-
tywności zawodowej na opiekę nad rodzinami, w których, w kilku pokole-
niach, u chłopców umierających na mocznicę w pierwszym etapie choroby 
występował krwiomocz. Ponadto, dr Alport zwrócił uwagę na fakt, że zmia-
nom w moczu towarzyszy u chorych niedosłuch oraz pogorszenie widzenia. 
Zdobyte doświadczenie podczas próby leczenia tych młodych pacjentów oraz 
obserwacje z przebiegu choroby prowadzącej do zgonu zostały przez dr Al-
porta przedstawione w artykule zatytułowanym: „Hereditary familial congeni-
tal haemorrhagic nephritis”, opublikowanym w British Medical Journal. w 1927 
roku. Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych faktów z biografii 
tego klinicysty oraz przedstawienie genezy nadania tej dziedzicznej nefropatii 
określeniem: Zespół Alporta.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 87-89)

arthur Cecil alport - his input into the knowledge 
of etiology and clinical course of the hereditary 
glomerulopathy

almost each nephrolgical manual contains a lot of information concerning 
alport syndrome.

The main characteristics of this very rare hereditary syndrome are progres-
sive renal failure, nerve deafness and abnormities of the lense of the eye. 

But the nephrological society might have less knowledge regarding a per-
son, Artur Cecil Alport (1880-1959) whose input in this syndrome description 
is essential. He was the first person to comprehensively describe this illness 
in 1927, publishing own observation in the British Medical Journal. The aim of 
this presentation is to introduce several important facts from the professional 
life of Artur Cecil Alport and additionally give some data on the development of 
this syndrome research.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 87-89)
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Wprowadzenie
Badania genetyczne i morfologiczne 

umożliwiły poznanie patogenezy szeregu 
nefropatii dziedzicznych. Przedstawicie-
lem tej grupy schorzeń jest glomerulopatia 
wrodzona, znana także jako Zespół Alpor-
ta (ZA), dla upamiętnienie nazwiska leka-
rza, Artura, Cecila Alporta (1880-1959), 
zaangażowanego w poznanie etiologii tej 
rodzinnie występującej hematurii [1-2]. 
Zespół ten charakteryzuje się występo-
waniem u pacjentów krwiomoczu i biał-
komoczu, oraz, z czasem postępującym 
pogorszeniem słuchu i wzroku [3]. To wie-
loobjawowe schorzenie jest spowodowa-
ne nieprawidłową budową kolagenu typu 
IV, będącego składnikiem błony podstaw-
nej kłębuszków nerkowych, oraz struktur 
ucha i oka. 

Zmieniona budowa kolagenu jest przy-
czyną zaburzeń czynnościowych i morfo-
logicznych błony podstawnej kłębuszków, 
którym towarzyszy postępujące włóknie-
nie miąższu prowadzące do schyłkowej 
niewydolności nerek [3,4]. Nieprawidłowa 
budowa kolagenu typu IV skutkuje tak-
że uszkodzeniem ślimaka w narządzie 
słuchu oraz torebki soczewki, nie rzad-
ko też siatkówki i rogówki. ZA może być 
dziedziczony w sposób sprzężony z płcią, 
lub autosomalnie recesywnie lub autoso-
malnie dominująco. Z tego więc powodu 
wyróżnia się trzy jego postacie, różniące 
się rodzajem mutacji i objawami klinicz-
nymi [3]. Pierwsza, najczęściej występu-
jąca postać (obecna u 85% pacjentów), 
sprzężona płcią, jest związana z mutacją 
genu zlokalizowanego na ramieniu długim 
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chromosomu X. Upośledzeniu ulega wów-
czas synteza łańcucha α 5 kolagenu typu 
IV. Mutacja tego genu występuje u męż-
czyzn. Kobiety są zdrowymi nosicielkami 
genu lub choroba ma u nich łagodny prze-
bieg. U chłopców w bardzo wczesnym 
okresie życia pojawia się krwinkomocz, 
często też białkomocz o cechach zespołu 
nerczycowego. Do schyłkowej niewydol-
ności nerek (typ młodzieńczy) dochodzi 
u wszystkich mężczyzn oraz u 15 % kobiet  
przed 30 rokiem życia. Natomiast w typie 
dorosłym, piąte stadium przewlekłej cho-
roby nerek pojawia się w 40-tym - 50-tym 
roku życia. Kolejna postać ZA, związana 
z dziedziczeniem autosomalnym rece-
sywnym (14% przypadków) spowodowa-
na jest mutacją genu na długim ramieniu 
chromosomu 2 (zaburzona synteza łańcu-
cha α 2 lub α 3 kolagenu typu IV). U pa-
cjentów będących homozygotami pełno-
objawowy proces u obu płci prowadzi do 
schyłkowej niewydolności nerek przed 30 
rokiem życia. Natomiast ZA z dziedzicze-
niem autosomalnym dominującym wystę-
puje najrzadziej i stanowi tylko 1% przy-
padków. Mutacja może dotyczyć również 
chromosomu 13. W tym przypadku proces 
postępującego uszkodzenia nerek jest 
najwolniejszy, dlatego dopiero w średnim 
wieku pacjenci mogą wymagać leczenia 
nerkozastępczego.

Nazwisko dr Alporta, ściśle związane 
z tą dziedzicznie występującą glomerulo-
patią jest dobrze znane nefrologom. Na-
tomiast może nie być powszechnie wia-
doma geneza powstania nazwy zespołu, 
jak również najważniejsze osiągnięcia za-
wodowe tego klinicysty. Informacje te są 
warte przytoczenia Dlatego celem artyku-
łu jest zaprezentowanie najważniejszych 
faktów z biografii Artura Cecila Alporta 
oraz przedstawienie genezy nazwania tej 
dziedzicznej nefropatii określeniem: „Ze-
spół Alporta”.

Nota biograficzna
Artur Cecil Alport urodził się 25 stycz-

nia 1880 roku, w miejscowości Beaufort, 
w południowej części Afryce. Tam bowiem 
zamieszkali jego rodzice zatrudniając się 
w kopalni złota [1,2]. Dostępne informa-
cje, obejmujące kolejne etapy jego ży-
cia, dotyczą już lat młodzieńczych spę-
dzonych w Europie. Wiadomym jest, że 
w 1905 roku ukończył on studia medyczne 
na Uniwersytecie w Edynburgu uzyskując 
stopień MB (Bachelor of Medicine) i ChB 
(Bachelor of Surgery). Zdobyte wykształ-
cenie pozwoliło na powrót do rodzinnych 
stron i rozpoczęcie praktyki lekarskiej 
w Johannesburgu. 

Podczas I-szej Wojny Światowej 
dr Alport służył jako lekarz w Królewskim 
Korpusie w Afryce Macedonii i w Salo-
nikach. Wówczas to opiekując się cho-
rymi żołnierzami zdobył wiedzę i do-
świadczenie głównie w zakresie chorób 
tropikalnych stając się, między innymi, 
ekspertem w zakresie malarii. Po zakoń-
czeniu wojny, dr Alport powrócił do Euro-
py by dalej kształcić się na Uniwersytecie 
w Edynburgu, uzyskują tytuł doktora me-
dycyny. Dzięki tej promocji został przyjęty 

do Królewskiego Towarzystwa Lekarskie-
go co było dla młodego lekarza dużym 
wyróżnieniem. Następnie, w 1922 roku, 
dr Alport został zatrudniony w szpitalu 
Św. Marii w Londynie. 

Pierwszy kontakt dr Alporta z pacjen-
tami z chorobami nerek miał miejsce 
w 1923 roku. Wówczas miał on pod opie-
ką 14-letniego chłopca z upośledzeniem 
słuchu oraz z krwiomoczem. Po zebraniu 
wywiadu okazało się, że niemalże u każ-
dego dziecka płci męskie, z trzech po-
koleń jego rodziny występowały te same 
objawy. Rodzina tego młodego pacjenta 
była już wcześniej badana przez Arthura 
Fredericka Hursta, który nefropatii prze-
biegającej z krwiomoczem nadał nazwę 
krwotocznego zapalenia nerek [4]. 

Dzięki sprawowanej opiece nad kolej-
nymi pacjentami z krwiomoczem dr Alport 
zwrócił uwagę na fakt, że u większości 
chłopców stopniowo pojawia się pogorsze-
nie słuchu i wzroku. Stwierdził on więc, że 
objawy te muszą mieć wspólną genezę. 
Ponadto zaobserwował, że proces choro-
bowy ma zdecydowanie cięższy przebieg 
u chłopców i prowadzi do ich zgonu w me-
chanizmie mocznicy. Dr Alport zauważył 
także, że u niektórych jednak członków 
rodzin (głownie dziewczynek) schorzenie 
to miało nadspodziewanie łagodniejszy 
przebieg. 

Swoje doświadczenia, zdobyte przy 
próbach leczenia tych młodych pacjentów 
oraz przy poszukiwaniu przyczyn krwio-
moczu, opisał w artykule zatytułowanym 
„Hereditary familial congenital haemorrha-
gic nephritis” opublikowanym w 1927 roku 
w British Medical Journal [5]. 

Dodatkowo, oprócz praktyki lekar-
skiej, wykonywanej w szpitalu Św. Marii 
w Londynie, dr Alport był również aktyw-
nie zaangażowany w proces kształcenia 
młodych lekarzy. W 1937 roku zakończył 
on jednak czternastoletnią współpracę 
z tą jednostką. Otrzymał bowiem stano-
wisko profesora medycyny w szpitalu 
uniwersyteckim w Kairze [6]. W okresie 
swojego pobytu w Egipcie, dr Alport brał 
także czynny udział w życiu politycznym 
tego kraju, dążąc do poprawy warunków 
leczenia pacjentów. Napiętnował on tak-
że nieuczciwość lekarzy oraz zwracał 

uwagę na duży problem korupcji i nepo-
tyzmu, jaki panował powszechnie w egip-
skich szpitalach. Dr Alport krytykował 
publicznie lekarzy, którzy nie podejmo-
wali się leczenia ubogich pacjentów oraz 
domagał się zreformowania opieki zdro-
wotnej. Wszystkie swoje uwagi i propo-
zycje zmian warunków leczenia zawarł 
w opublikowanej w 1946 roku przez sie-
bie książce pod tytułem  “One Hour of 
Justice” domagając się od środowiska 
lekarskiego przyzwoitości i uczciwości 
wobec pacjentów. 

Intensywne starania dr Alporta, zmie-
rzające do poprawy leczenia i godnego 
traktowania chorych doprowadziły z cza-
sem do przeprowadzenia przez rząd 
Egiptu reform w służbie zdrowia. Mimo 
to, nie był on jednak w pełni usatysfak-
cjonowany ich zakresem. Dr Alport, nie 
spotkał się również z poparciem w tym 
temacie ze strony środowiska lekarskie-
go, negatywnie do niego nastawionego. 
Okoliczności te spowodowały, że po sze-
ściu latach pracy na uniwersytecie w Ka-
irze zdecydował się on  zakończyć współ-
pracę i powrócić do Londynu by również, 
w 1947 roku, zrezygnować z członkow-
stwa w Królewskim Towarzystwie Lekar-
skim.

Dr Alport zmarł w 1959 roku, w wieku 
79 lat, w szpitalu w którym przepracował 
przez kilkanaście lat na początku swojej 
kariery zawodowej.

Osiągnięcia dr Alporta w poznanie 
patogenezy rodzinnie występującej ne-
fropatii przebiegającej z krwiomoczem 
zostały w pełni docenione. Uczynił to 
w 1961 roku dr Williamson publikując 
w czasopiśmie Lance artykuł poświęcony 
tej problematyce [7]. Podsumował on bo-
wiem, w oparciu również o zdobyte przez 
siebie doświadczenie kliniczne, dotych-
czasową wiedzę na temat tej choroby, 
określanej nadal jako krwotoczne zapa-
lenie nerek. To właśnie dr Williamson, 
zaproponował by to wielonarządowe, 
ściśle ze sobą powiązane uszkodzenie, 
dotyczące najprawdopodobniej jednak 
kłębuszków nerkowych oraz narządu 
wzroku i słuchu, wyodrębnić i nazwać na-
zwiskiem lekarza – dr Alporta, który ten 
problem kliniczny przed wielu laty badał 
i opisał w 1927 roku.

Podsumowanie
Postać Artura Cecila Alporta jest war-

ta przedstawienia. Lekarz ten bowiem 
zapisał się na trwale, przede wszystkim, 
w historii nefrologii, Jako pierwszy zwrócił 
uwagę środowisku medycznemu na obec-
ność występującego rodzinnie (częściej 
u chłopców) wieloobjawowego schorze-
nia, prowadzącego w szybkim czasie do 
zgonu w mechanizmie mocznicy. Wskazał 
on również na istnienie u tych pacjentów 
związku pomiędzy uszkodzeniem nerek 
oraz upośledzeniem słuchu i wzroku. 
Z pewnością opublikowane przez dr. Al-
porta obserwacje i wnioski przyczyniły się 
po latach do zainicjowania badań gene-
tycznych pozwalających na dokładne po-
znane etiologii i patogenezy tej wrodzonej 
glomerulopatii.

Fot. Artur Cecil Alport
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