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Rare appearent glomerulopathy
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Rzadko występujące glomerulopatie

PRACE 
POGLĄDOWE

Glomerulopatia włókienkowa cha-
rakteryzuje się odkładaniem w mezangium 
i wzdłuż pętli naczyniowej kłębuszka ner-
kowego włókienek (fibrils) o długości 16-24 
nm,  które nie barwią się czerwienią Kongo 
(Congo red-negative, nonamyloid). Umoż-
liwia to odróżnienie tej glomerulopatii od 
amyloidozy.  Glomerulopatia występuje w 
każdym wieku (od 10 do 81 lat), najczęściej 
między 40-60 rokiem życia.

Patogeneza. Choroba prawdopodobnie 
rozwija w wyniku odkładania depozytów 
pochodzących z immunoglobulin. W około 
1/3 chorych rozpoznaje się: chorobę nowo-
tworową w przeszłości lub teraźniejszości, 
gammapatię monoklonalną, choroby au-
toimmunologiczne albo zakażenie HCV. 
Jednak u pozostałych 2/3 przyczyna nie 
jest znana.

Obraz kliniczny nefropatii. Zawsze 
występuje białkomocz, często o charakterze 
nerczycowym (ok.75% przypadków), krwin-
komocz oraz postępująca niewydolność 
nerek (nawet do 50% chorych), z towarzy-
szącym nadciśnieniem tętniczym. Obser-
wuje się także przypadki gwałtownie postę-
pującego kłębuszkowego zapalenia nerek 
z półksiężycami w biopsji nerki. Depozyty 
włókienkowe mogą odkładać się również w 
błonie podstawnej pęcherzyków płucnych, 
dając obraz krwawienia śródpęcherzyko-
wego oraz w skórze. Około 50% chorych z 
rozpoznaniem glomerulopatii włókienkowej 
rozwija schyłkową niewydolność nerek i roz-
poczyna leczenie nerkozastępcze w okresie 
od 2 do 6 lat. Nefropatia może nawrócić w 
nerce przeszczepionej. Jednak progresja 
PChN  jest wolniejsza niż obserwowana 
we własnych nerkach. Wysokie ryzyko 
nawrotu nefropatii występuje u pacjentów z 
rozpoznaniem gammapatii monoklonalnej.

Leczenie. Uzależnione jest od rozpo-
znania: postać idiopatyczna czy wtórna do 
innej choroby (nowotwory, choroby autoim-
munologiczne, zapalenie wątroby typu C). 
W przypadku postaci idiopatycznej leczenie 
jest uwarunkowane ciężkością uszkodzenia 
nerek. U pacjentów z prawidłową funkcją ne-
rek i białkomoczem subnerczycowym zaleca 
się leczenie zachowawcze nefroprotekcyjne 

(ACE, ARB). W leczeniu immunosupre-
syjnym cięższych postaci glomerulopatii 
włókienkowej, oprócz steroidów,  stosowano 
także: cyklofosfamid, mykofenolan mofe-
tylu, cyklosporynę, melfalan, azatioprynę, 
rapamycynę, rytuksymab. Obserwowano 
efektywność steroidów w monoterapii, jak i w  
połączeniu z cyklofosfamidem. W pojedyn-
czych doniesieniach sugerowano pozytywny 
efekt rytuksymabu, uzyskując częściową a 
nawet całkowitą remisję nefropatii. U pacjen-
tów z potwierdzonym badaniem biopsyjnym 
nerki RPGN z półksiężycami zalecane jest 
leczenie dużymi dawkami steroidów i cy-
klofosfamidem. 

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
Obraz mikroskopowy jest zróżnicowany:
• rozlany rozplem mezangium,
• typ uszkodzenia błoniasto-rozplemowy 

lub błoniasty,
• obecność półksiężyców (zwykle w 

mniej niż 20% kłębuszków),
• wtórne FSGS.
Śródmiąższ i cewki:
obraz niespecyficzny: 
• zwykle ogniskowe nacieki zapalne w 

śródmiąższu, 
• wtórne ogniskowe włóknienie i zanik 

cewek.

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny

Obraz immunofluorescencyjny
• złogi IgG (najczęściej IgG4) i lekkich 

łańcuchów λ,κ w mezangium i wzdłuż okon-
turowania kapilar kłębuszkowych,

restrykcja jednego z lekkich łańcuchów 
w około 15% przypadków (zwykle obecne 
λ, nieobecne κ),

• zwykle równie obfite złogi C3, 
• niekiedy złogi IgG i lekkich łańcuchów 

λ,κ w błonach podstawnych cewek

Obraz ultrastrukturalny 
!Uwaga: determinuje rozpoznanie, 
• obecność chaotycznie ułożonych 

W pracy przedstawiono ogólne dane: obraz kliniczny nefropatii, obraz w 
morfologiczny biopsji nerki, zalecenia terapeutyczne, dotyczące rzadko obser-
wowanych glomerulopatii. Opisano postaci związane z obecnością depozytów 
pochodzących z immunoglobulin, jak:  glomerulopatia włókienkowa i immunotak-
toidalna (niebarwiące się czerwienią Kongo) oraz dwie inne rzadko występujące 
glomerulopatie: nefropatię C1q i nefropatię IgM.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 89-92)

This article contains general data concerning clinical features of nephropa-
thy, morphological findings in kidney biopsy and therapeutic recommendations 
in rarely observed glomerulopathies. Furthermore, disorders resulting from 
immunoglobulin deposits have been described, such as fibrillary glomerulo-
pathy, immunotactoid glomerulopathy (Congo red-negative) and two other rare 
glomerular disorders: C1q nephropathy, IgM nephropathy.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 89-92)
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włókienek o średnicy 10-30 nm w mezan-
gium, w rejonie podśródbłonkowym i/lub 
podnabłonkowym

Krąg różnicowy
1. Amyloidoza
- w preparatach barwionych czerwienią 

Kongo złogi załamują światło na zielono w 
świetle spolaryzowanym,

- w ME: chaotycznie ułożone złogi włó-
kienkowe o średnicy 8-12 nm.

2. Glomerulopatia immunotaktoidalna
- w ME: złogi w kształcie mikrotubuli o 

średnicy 30-50 nm,
- IFL: złogi IgG i C3 w mezangium i 

wzdłuż okonturowania kapilar, w 80% przy-
padków złogi są monotypowe (najczęściej 
IgG-κ).

3. Glomerulopatia fibronektynowa
- ME: złogi są amorficzne, wymieszane 

ze złogami w kształcie włókienek o średnicy 
10-14 nm,

- IFL: bez złogów kompleksów immu-
nologicznych,

- w badaniu immunohistochemicznym: 
złogi fibronektyny.

4. Krioglobulinowe zapalenie kłębusz-
ków

- MŚ: zwykle typ uszkodzenia błoniasto-
-rozplemowy, złogi krioglobulin w świetle 
kapilar,

- ME: złogi krioglobulin są amorficzne, 
lub zorganizowane (krótkie, zakrzywione 
mikrotubule),   

- IFL: IgG i IgM w świetle kapilar i wzdłuż 
okonturowania kapilar kłębuszkowych.

5. Glomerulopatia cukrzycowa
- ME: w części przypadków w rejonie 

mezangium widoczne są włókienka o śred-
nicy 10-25 nm,

- IFL: nie występują złogi kompleksów 
immunologicznych, niespecyficzne linijne 
świecenie IgG, lekkich łańcuchów λ, κ 
wzdłuż błon podstawnych kłębuszków i 
cewek. 

6. Glomerulopatia kolagenu III
- ME: wiązki kolagenu,
- IFL: niespecyficzne wiązanie IgM i C3
- w badaniu immunohistochemicznym: 

dodatnia reakcja z przeciwciałami przeciwko 
kolagenowi III

Glomerulopatia mikrotubularna (im-
munotaktoidalna)

Charakteryzuje się odkładaniem się w 
kłębuszku nerkowym mikrotubuli o długości 
30-50nm, które nie barwią się czerwienią 
Kongo (Congo red-negative  jak w glome-
rulopatii włókienkowej).  Choroba może 
występować w każdym wieku, częściej 
rozpoznawana jest w grupie starszych pa-
cjentów i występuje częściej u mężczyzn. 
Jest zdecydowanie rzadziej (10-krotnie) 
obserwowana w porównaniu z glomerulo-
patią włókienkową.

Patogeneza
Podobnie jak w glomerulopatii włókien-

kowej dochodzi do odkładania się depozy-
tów pochodzących z immunoglobulin. Depo-
zyty obecne w kłębuszku są monotypowe, 
zawierają zwykle tylko łańcuch immunoglo-
bulin. Często można stwierdzić w surowicy 
obecność monoklonalnej immunoglobuliny o 
tym samym izotypie.  Ten typ glomerulopatii 
u znaczącej większości pacjentów występu-
je w przebiegu chorób limfoproliferacyjnych: 

przewlekła białaczka limfatyczna  (PBL) lub 
chłoniak z limfocytów B (BCL) 

Obraz kliniczny nefropatii
Zawsze stwierdza się obecność białko-

moczu, często nerczycowego (ok.75%), z 
erytrocyturią i progresją niewydolności nerek 
oraz nadciśnieniem tętniczym (ok.70%). 
Obserwuje się również przypadki RPGN 
z półksiężycami. U większości pacjentów 
stwierdza się w surowicy i moczu obec-
ność białka monoklonalnego. U pacjentów 
z potwierdzonym rozpoznaniem choroby 
limfoproliferacyjnej, uzyskuje się remisję ne-
fropatii po skutecznym  leczeniu chemiotera-
pią. Pacjenci z postępującą niewydolnością 
nerek wymagają leczenia nerkozastępcze-
go. Nefropatia może nawracać w prze-
szczepionej nerce, zwłaszcza u pacjentów 
z obecnością białka monoklonalnego w su-
rowicy. Przebieg nawrotu zwykle prezentuje 
łagodniejszy obraz w porównaniu u z tym, 
jaki obserwowano we własnych nerkach. 
Do bardzo rzadkich przyczyn glomerulopatii 
mikrotubularnej należą:  krioglobulinemia 
w przebiegu zapalenia wątroby typu C czy 
toczeń rumieniowaty układowy. 

Leczenie
Rodzaj zastosowanego leczenia jest 

ściśle uzależniony od rozpoznania. W 
przypadku potwierdzenia choroby limfo-
proliferacyjnej podaje się chemioterapię 
zgodnie ze standardami hematologicznymi. 
Po wykluczeniu choroby hematologicznej i 
rozpoznaniu postaci idiopatycznej leczenie 
zależy od ciężkości przebiegu PChN. Przy 
prawidłowym GFR i obecności białkomoczu 
subnerczycowego stosuje się nefropro-
tekcję (ACE, ARB) i prowadzi obserwację 
kliniczną. U pacjentów z postępującą niewy-
dolnością nerek można podawać steroidy, 

cyklofosfamid, rytuksymab. Efektywność 
takiego leczenia nie została potwierdzona 
badaniami klinicznymi, są to doświadczenia 
pojedynczych ośrodków albo dane oparte 
na przypadkach kazuistycznych. U chorych 
z rozpoznaniem RPGN, zgodnie z zalece-
niami, podaje się steroidy i cyklofosfamid.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• obraz mikroskopowy jest zróżnico-

wany:
• rozplem mezangium,
• typ uszkodzenia błoniasto-rozplemowy  

lub błoniasty,
• rozplem wewnątrzkapilarny,
• niekiedy półksiężyce w niewielkim 

odsetku kłębuszków.
Śródmiąższ i cewki:
• obraz niespecyficzny: ogniskowe na-

cieki zapalne, ogniskowe włóknienie zrębu 
i zanik cewek

Naczynia tętnicze:
• obraz niespecyficzny
Obraz immunofluorescencyjny
• najczęściej monotypowe złogi IgG1-κ w 

mezangium i wzdłuż okonturowania kapilar 
kłębuszkowych,

• zwykle C3 w tej samej lokalizacji
Obraz ultrastrukturalny
!Uwaga: determinuje rozpoznanie, 
• złogi o strukturze mikrotubuli (średnia 

20-90 nm) zlokalizowane w mezangium, w 
rejonie podśródbłonkowym, niekiedy także 
wewnątrzbłonowe i podnabłonkowe.

Krąg różnicowy
1. Krioglobulinowe zapalenie kłębuszków
- MŚ: obecność złogów szklistych w 

świetle kapilar
- ME: mogą wystąpić złogi w kształcie 

Rycina 1
Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych glomerulopatiach. 
Algorithm of the diagnostic and therapeutic procedure in selected glomerulopathies.

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w glomerulopatii włókienkowej i immunotaktoidalnej

Białkomocz nerczycowy, subnerczycowy,
+/- erytrocyturia, +/- postępująca PChN

Biopsja nerki: MŚ, MIF, ME,
barwienie czerwienią Kongo

Amyloidoza AL
Amyloidoza AA

Glomerulopatia 
włókienkowa

Glomerulopatia
immunotaktoidalna

IdiopatycznaDiagnostyka
hematologiczna →
PBL, BCL

Leczenie:
NNP, GFR> 60ml/min →
nefroprotekcja, kontrola RR
NS → IM (sterydy, CYC, inne)
RPGN → sterydy, CYC

IdiopatycznaDiagnostyka: 
Hematologiczna → myeloma
Gammapatia monoklonalna
Nowotwory
HCV
Choroby układowe

Leczenie:
NNP, GFR> 60ml/min →
nefroprotekcja, kontrola RR
NS → IM (sterydy, CYC, inne)
RPGN → sterydy, CYC

Czerwień Kongo ( + )
Czerwień Kongo (-)

Czerwień Kongo (-)
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mikrotubuli, jednak krótszych niż w glome-
rulopatii immunotaktoidalnej

• Glomerulopatia włókienkowa
- ME: obecność włókienek o średnicy 

1-12 nm
• Glomerulopatia fibronektynowa
- IFL: bez złogów IgG,
- ME: włókienka o średnicy 10-14 nm
• Glomerulopatia kolagenu III
- ME: włókna kolagenu,
- IFL: bez złogów IgG. 

Nefropatia IgM (immunoglobulin M 
nephropathy)

Rzadka postać glomerulopatii, wystę-
pująca  u dzieci oraz dorosłych. Najczęściej 
rozpoznawana jest w krajach rozwijających 
się (Indie, Pakistan, Ameryka Południowa), 
gdzie stanowi  2-18,5% rozpoznań biopsyj-
nych nerki.

Obraz kliniczny nefropatii. Najczęściej 
występuje zespół nerczycowy (zwłaszcza u 
dzieci), białkomocz subnerczycowy z/bez 
erytrocyturii, rzadko izolowana erytrocyturia. 
Około 1/3 chorych odpowiada pozytywnie 
na leczenie steroidami, pozostałe 2/3 leczo-
nych to pacjenci ze steroidozależnym albo 
steroidoopornym zespołem nerczycowym.

Rozpoznanie. Biopsja nerki. Należy 
wykluczyć inne postaci glomerulopatii, w 
których mogą być obecne złogi IgM w kłę-
buszku: nefropatię toczniową, w przebiegu 
RZS, cukrzycy czy paraproteinemii.

Leczenie
W leczeniu stosuje się steroidy (zmiany 

typu minimal changes, mezangialne rozple-
mowe KZN) na ogół z dobrym efektem. W 
przypadku stwierdzanej steroidooporności 
(zwłaszcza u chorych z rozpoznaniem FSGS)  
zaleca się podawanie  inhibitorów kalcyneu-
ryny (cyklosporyna, takrolimus). Opisano 
kazuistyczne przypadki pacjentów pozytyw-
nie reagujących na  rytuksymab.  Szczegóły 
terapii  przedstawione są w rozdziałach na 
temat submikroskopowego KZN i FSGS.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki:
• rozplem mezangium, zwykle niewiel-

kiego stopnia (około 30% przypadków)
• niekiedy bez uchwytnej patologii

Śródmiąższ i cewki oraz naczynia 
tętnicze:

• obraz niespecyficzny 

Obraz immunofluorescencyjny 
• złogi IgM (≥2+ w skali 0-3), niekiedy 

współistniejące ze złogami C3

Obraz ultrastrukturalny
• rozlane stopienie wypustek podocy-

tarnych,
• w części przypadków na terenie me-

zagium widoczne są amorficzne elektrono-
wogęste złogi 

Krąg różnicowy
• Zmiany minimalne
- klasycznie bez obecności złogów w 

IFL i ME, niekiedy miernie obfite złogi IgM,
- według niektórych autorów nefropatia 

IgM jest wariantem zmian minimalnych
• FSGS
- stwierdzenie cech segmentalnego 

twardnienia kłębuszków narzuca rozpo-
znanie FSGS

• Zapalenie kłębuszków nerkowych ze 
złogami kompleksów immunologicznych

- w IFL: oprócz złogów IgM są obecne co 
najmniej równie silnie świecące złogi IgG, i/
lub IgA, C3, C1q

• Rozlane zwiększenie komórkowości 
mezangium

- najwyżej miernie obfite złogi IgM (nie-
kiedy także C3) 

• Glomerulopatia w przebiegu gamma-
patii monoklonalnej

- w IFL zwykle restrykcja jednego z 
lekkich łańcuchów, lub obecność tylko 
ciężkiego łańcucha,

- w ME często złogi zorganizowane, lub 
ziarniste złogi na wewnętrznym aspekcie 
błon podstawnych.

Nefropatia C1q
Rzadka postać glomerulopatii, o prze-

biegu klinicznym zespołu nerczycowego 
(najczęściej), a w badaniu immunofluore-
scencyjnym biopsji nerki,  charakteryzująca 
się występowaniem złogów składowej do-
pełniacza C1q (dominujących albo jedynych 
obecnych). Warunkiem koniecznym dla 
rozpoznania tej nefropatii jest nieobecność 
jakichkolwiek objawów klinicznych i/lub 
wskaźników immunologicznych tocznia 
rumieniowatego układowego.  Występuje 
przede wszystkim u dzieci i młodych doro-
słych, z częstością występowania w od 0,2% 

Rycina 2
Glomerulopatia immunotaktoidalna. Typ uszkodzenia: zapalenie endokapilarne 
(światło kapilar nie jest widoczne na skutek ich wypełnienia komórkami zapalnymi i 
proliferującym śródbłonkiem). Przepojenie ścian niektórych kapilar kwasochłonną 
substancją (strzałka). Barwienie HE. 
Immunotaktoid glomerulopathy. Type of injury: endocapillary proliferation (capillary 
lumens are occluded by inflammatory cells and proliferative endothelium). In one of 
segments there is a deposition of amorphous eosinophilic substance along the capillary 
walls (arrow). HE staining. 

Rycina 3
Glomerulopatia immunotaktoidalna. Typ uszkodzenia: zapalenie endokapilarne 
(światło kapilar nie jest widoczne na skutek ich wypełnienia komórkami zapalnymi 
i proliferującym śródbłonkiem). Barwienie AFOG.
Immunotaktoid glomerulopathy. Type of injury: endocapillary proliferation (capillary 
lumens are occluded by inflammatory cells and proliferative endothelium). AFOG staining.



B. Bułło-Piontecka i A. Perkowska-Ptasińska92

Rycina 4
Glomerulopatia immunotaktoidalna. Ziarniste złogi IgG (głównie IgG1) są zlo-
kalizowane wzdłuż okonturowania kapilar kłębuszkowych i w mezangium. W 
większości przypadków towarzyszą im złogi C3, niekiedy także C1q w tej samej 
lokalizacji. W 70-90%  przypadków występuje restrykcja jednego z lekkich łań-
cuchów (obecne są złogi tylko λ, lub tylko κ), niekiedy oba łańcuchy są obecne, 
ale jeden z nich zdecydowanie dominuje (silniejsze świecenie). Obfitość złogów 
bywa zróżnicowana (A: wczesne zmiany,  B: zmiany zaawansowane, złogi obfite).  
Badanie immunofluorescencyjne.
Immunotaktoid glomerulopathy. Granular IgG (mostly IgG1) deposits are being located 
along capillary walls and in the mesangium. In majority of cases there are accompanied 
by C3, and to a lesser extent C1q deposits. In 70-90% of cases there is light chain 
restriction, usually kappa. Immunofluorescene microscopy.

Rycina 5
Glomerulopatia immunotaktoidalna. Ba zdjęciu widoczny jest podnabłonkowy 
garbik utworzony z mieszaniny złogów mikrotubularnych i bezpostaciowych. 
Mikrotubule mają pusty środek, ich średnica wynosi około 40 nm (zakres 20-90 
nm). Złogi tego typu występują zwykle także w mezangium i w rejonie podśródbłon-
kowym, gdzie układ mikrotubuli jest zwykle bardziej uporządkowany, równoległy. 
Badanie w mikroskopii elektronowej. 
Immunotaktoid glomerulopathy. Microtubulues with a diameter of 40 nm (range 20-90 
nm) and electron-lucent lumen are mixed with amorphous electron-dense deposits and 
form a subepithelial hump. Microtubular deposits may be also seen in the subendothelial 
and mesangial regions, usually in more parallel distributon. Electron microscopy.

do 2,5% w materiale biopsyjnym. Średni 
wiek występowania tej nefropatii to około 
18 lat, ale może występować u starszych 
pacjentów.

Obraz kliniczny nefropatii
W obrazie klinicznym nefropatii C1q 

dominuje zespół nerczycowy, często o 
ciężkim przebiegu, rzadko subnerczycowy 
białkomocz z/bez erytrocyturii. W zależności 
od rozpoznania morfologicznego (FSGS, 
zmiany mezangialne rozplemowe, zmiany 
minimalne) obserwuje się odmienną reakcję 
na leczenie. Pacjenci z rozpoznaniem zmian 
minimalnych charakteryzują się dobrą reak-
cją na leczenie steroidami, jednak ryzyko 
nawrotu w tej grupie jest duże. Częste na-
wroty obserwuje się nawet u 66% pacjentów. 
Postać oporna na leczenie steroidami może 
dotyczyć nawet 2/3 pacjentów. W przypadku 
około 30% pacjentów z rozpoznaniem tej 
nefropatii obserwuje się szybką progresję 
choroby do schyłkowej niewydolności ne-
rek. Szczegóły terapii przedstawione są w 
rozdziałach na temat submikroskopowego 
KZN i FSGS.

Biopsja nerki
Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki:
• ogniskowe segmentalne twardnienie 

kłębuszków (około 40% przypadków), 
współistniejący lub nie z rozplem mezan-
gium,

• rozplem mezangium (około 20% przy-
padków) bez cech FSGS, niekiedy zmianom 
mezangialnym towarzyszy rozplem endoka-

pilarny (około 7% przypadków)
• bez cech patologii w MŚ

Śródmiąższ i cewki oraz naczynia 
tętnicze:

• obraz niespecyficzny, niekorzystny 
przebieg wiąże się z rozwojem zmian prze-
wlekłych 

Obraz immunofluorescencyjny 
• złogi C1q (≥2+ w skali 0-3), niekiedy 

współistniejące z innymi złogami o mniejszej 
intensywności świecenia (najczęściej C3 i 
IgM, rzadziej IgG, IgA, C4)

Obraz ultrastrukturalny
• w większości przypadków - obecność 

amorficznych złogów elektronowogęstych 
w mezangium,

• niekiedy złogi podśródbłonkowe,
• stopienie wypustek podocytarnych o 

zróżnicowanej rozległości 

Krąg różnicowy
• Toczniowe zapalenie nerek
- w IFL zwykle obraz świecenia typu 

„full-house” (IgG, IgA, IgM, C3, C1q i lekkie 
łańcuchy λ, κ),

- w ME: obecność ciałek tubulo-retiku-
linowych, złogi często w kilku lokalizacjach 
(podśródbłonkowej, mezangialnej, niekiedy 
także podnabłonkowej),

- w MŚ: często zmiany zapalne i martwi-
cze obejmujące mezangium i kapilary

• FSGS
-  decyduje obraz IFL,

- w opinii niektórych badaczy nefropatia 
C1q jest jednym z wariantów ogniskowego 
segmentalnego twardnienia kłębuszków.  

• Zmiany minimalne
- w IFL i ME: bez złogów elektronowo-

gęstych,
- bez cech twardnienia kłębuszków 

(poza przypadkami, w których zmiany mini-
malne współistnieją z uszkodzeniem nerek 
powstałym na innym podłożu).
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