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   דלקת קרומית ראשונית של הגלומרולי בכליות

(Primary membranous glomerulonephritis) 

 ORPHAcode97560: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מערכת   של  משקעים  עם  הנימים,  דופן  של  התעבות  ידי  על  היסטולוגית  המאופיינת  נדירה,  גלומרולרית  מחלה 

 אפיתליאלי ולרוב מתבטאת בתסמונת נפרוטית.  -בצד התת  C3-ו IgG4החיסון המכילים בעיקר  

 

 אפידמיולוגיה 

( קרומית  נפרופתיה  של  הכוללת  השכיחות  העולם,  היא  MNברחבי  כ  1/100,000(  מתוכה  היא    80%-לערך, 

 נדירה אצל ילדים.   PMN. 2:1(. יחס הגברים לנשים הוא PMNנפרופתיה קרומית ראשונית ) 

 

 תיאור קליני 

שנים, המציגה תסמונת נפרוטית )בצקת עם אישור לרמות חריגות    50-60התפרצות המחלה לרוב מתרחשת בגיל  

אלבומין ב של  נמוכות  רמות  בשתן,  חלבון  של חלבון  חריגות של  רמות  או  בדם(,  ליפידים  של  גבוהות  ורמות  דם 

או התת נפרוטי. תפקוד הכליות לרוב תקין בעת הופעת המחלה. התקדמות המחלה היא  -בשתן בטווח הנפרוטי 

פקקת  של  אירועים  בשל  מסתבכת  ולעיתים  הסינון  תסחיפית.  -הדרגתית  בקצב  וירידה  דם  לחץ  יתר  בשתן,  דם 

( מתפתחת אצל  ESRDם להופיע בהתחלה או להתפתח במהלך המחלה. מחלת כליות סופנית )הגלומרולרי יכולי

 שנים לאחר התפרצות המחלה.   10עד שליש מהמטופלים 

 

 אטיולוגיה 

PMN  ל נוגדנים  לכליות.  המוגבלת  אוטואימונית  מחלה  ההיא  הפודוציטי  לפוסאנטיגן  מסוג  פ קולטן    mוליפאז 

(PLA2R)  כ אצל  לאיתור  תרומבוספונדין    70%-ניתנים  נגד  ונוגדנים  דומיין  מהמטופלים,    7A  1מסוג  המכיל 

(THSD7A כ רגישות גנטית  מהמטופלים.    3%-( אצל  אינה ברורה. נמצאו  הפתופיזיולוגיה של היווצרות הנוגדנים 

 .  PLA2Rומצגי פולימורפיזם בגן  HLAוקשרים לגנים של 

 

 טכניקות אבחון

נעשה בביופסיה של הכליות. מאפיינים אבחוניים כוללים התעבות של דופן הנימים, תאי    PMNשל  האבחון  לרוב,  

הימצאות   תקינים,  אימ  C3-ו  IgGהרקמה  בבדיקת  הנימים  דפנות  תת סצנופלואורולאורך  ומשקעים  -נציה, 

 -עם איתור נוגדנים ל    PMNאפיתליאליים בבדיקת מיקרוסקופיה אלקטרונית. אולם, קיים חשד חזק לאבחון של  

PLA2R   .בדם 

 

 אבחנה מבדלת

ל  משניים  גורמים  לשלול  )הפטיטיס  MN-יש  זיהומים  ממאירויות,  כוללים  אלו   .B  הפטיטיס  ,C  מחלות עגבת(,   ,

[ אדמנתית מערכתית  )זאבת  כליות הקשורה בSLEמערכתיות  )תרופות  IgG4-[, סרקואידוזיס, מחלת  (, תרופות 
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דלקת   ]נוגדות  סטרואידים  ]NSAID'Sשאינן  פניצילאמין   ,]penicillamine  בדם פגום  וחלבון  זהב(   ,]

(paraproteinemia  .) 

 

 ניהול וטיפול

הניהול עבור כל המטופלים צריך להיות עם טיפול קונסרבטיבי מיטבי, תוך התמקדות בלחץ הדם, הרמות הגבוהות  

של החלבון בשתן וכולסטרול. עדיף השימוש במעכב האנזים ההופך אנגיוטנסין או חוסם לקולטן של אנגיוטנסין יחד  

סטטינים.   )להעם  החיים  באורח  בשינויים  לדבוק  גם  המטופלים  נתרן  על  של  הגבלות  הגוף,  משקל  לעשן,  פסיק 

, יש לשקול טיפול מונע עם נוגדי  וחלבון בתזונה(. אצל מטופלים עם רמות נמוכות של אלבומין בדם באופן חמור

לפני שקילת  חודשים של טיפול קונסרבטיבי    6קרישה. אצל מבוגרים ללא מאפייני סיכון גבוה, מומלצת תקופה של  

לדיכוי מער נוסף  יחס חלבון לקריאטינין  כת החיסון. פרמטרי המעבדה )קריאטינין בסרום,  טיפול  אלבומין בסרום, 

, הם פרמטרים חשובים להערכת )הסיכון של(  דם ץ  בשתן( ולח  LMW, חלבוני  PLA2Rבשתן, רמות הנוגדנים נגד  

ספיקת כליות מתקדמת, או מטופלים עם תסמונת נפרוטית חמורה וסיכון גבוה  -ההתקדמות. אצל מטופלים עם אי 

החיסון.   מערכת  את  המדכאות  תרופות  עם  טיפול  להתחיל  יש  המחלה,  דנות  להתקדמות  הנוכחיות  ההנחיות 

(. טיפול יחידני  rituximab( וריטוקסימאב ) calcineurinמעכבי קלצינורין )   בשימוש בחומרים שגורמים לאלקילציה, 

 ( אינו יעיל אצל מבוגרים.  Prednisoneעם פרדניזון )

 

 פרוגנוזה

מטופלים עם רמות גבוהות של חלבון בשתן שאינן נפרוטיות לרוב חווים מחלה שאינה מתקדמת. אצל מטופלים עם  

. עם אסטרטגיות הטיפול  ESRD-המהלך הטבעי של המחלה משתנה ונע בין הפוגה ספונטנית לתסמונת נפרוטית, 

 מהמטופלים לא יגיבו.   10%-5%הופחת, ורק ESRD -הנוכחיות, הסיכון ל

 

 :מומחהמבקר 

   ERN ERKNET | לא ידוע 

 ERKNet | מרינה ויבארלי ד"ר 

 ERKNet | פרופ' ג'.פ.מ. ]ג'ק[ ווצלס 

 ERKNet | פרופ' פייר רונקו 

 ERKNet |ד"ר לאורה ססקה  

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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