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:: Glomerulopatia immunotaktoidalna 

 

Orpha number: ORPHA97567 

 

Definicja choroby: 

 

Glomerulopatia immunotaktoidalna (Immunotactoid glomerulopathy – ITG)  to bardzo rzadka choroba 

charakteryzująca się gromadzeniem mikrotubul w mezangium i błonie podstawnej kłębuszków nerkowych, 

objawiająca się białkomoczem pochodzenia nerkowego, mikrohematurią, zespołem nefrotycznym, 

niewydolnością nerek i zaburzeniami hematologicznymi. ITG i nieamyloidowa glomerulopatia włókienkowa 

(nieamloidowa FGP, sprawdź ten termin) są często zgrupowane razem ze względu na podobną 

patogenezę. 

 

Epidemiologia: 

 

W materiałach z biopsji nerek częstość występowania ITG została oszacowana na 0,06% przypadków 

glomerulopatii u dorosłych. Choroba dotyka głównie rasy białej i pacjentów powyżej 50 roku życia. ITG 

nieznacznie częściej występuje u mężczyzn. 

 

Obraz kliniczny: 

 

ITG może objawiać się białkomoczem (najczęściej pochodzenia nerkowego), krwiomoczem, 

niewydolnością nerek i nadciśnieniem. U pacjentów występuje obrzęk, wodobrzusze, płyn w jamie 

opłucnej oraz podwyższone ryzyko tworzenia się zakrzepów oraz infekcji. ITG objawia się z dużą 

częstotliwością w hipokomplementemii, dysproteinemii, gammopatii monoklonalnej, krioglobulinemii i 

chorobach limfoproliferacyjnych (głównie białaczce limfocytarnej z komórek B lub nieziarniczym chłoniaku 

limfocytarnym). 

 

Etiologia: 

 

Etiologia ITG nie jest znana. Może powstawać samoistnie lub być związana z chorobami 

limfoproliferacyjnymi, zapaleniem wątroby typu C, leukoklastycznym zapaleniem naczyń i 

hipokomplementemią. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie stawia się na podstawie biopsji nerki. W badaniu histologicznym najczęściej uwzględnia się 

glomerulopatię błoniasto-rozplemową, rozlaną rozplemową oraz błoniastą. Rozpoznanie potwierdza brak 

reakcji z czerwienią Kongo oraz innymi czynnikami typowo wykorzystywanymi do wykrywania tkanki 

amyloidowej (np. tioflawina T) oraz obserwacja pod mikroskopem świetlnym, fluorescencyjnym i 

elektronowym. Na poziomie ultrastrukturalnym złogi składają się z najczęściej równoległych, wydrążonych 

mikrotubularnych struktur (10-90 nm średnicy, często >30 nm), zbudowanych głównie z monoklonalnej 

immunoglobuliny G i składnika C3 układu dopełniacza. W badaniach laboratoryjnych może być widoczny 

niski poziom albumin w osoczu i podwyższony poziom kreatyniny i cholesterolu we krwi. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznaniu różnicowym ITG należy uwzględnić krioglobulinemię, toczeń rumieniowaty układowy, 

amyloidozę i nieamyloidową FGP (sprawdź te terminy). 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Aktualnie nie ma skutecznej terapii ITG. W celu zmniejszenia zatrzymywania płynów i zapobiegania 

gromadzenia się soli we krwi zalecane jest stosowanie diuretyków (np. furosemidu) oraz ograniczone 

przyjmowanie płynów. W przypadku łagodnego uszkodzenia nerek i niewielkiej utraty białka w nerkach 

można zastosować inhibitor konwertazy angiotensyny. W przypadku dużej utraty białka statyny i leki 

przeciwzakrzepowe mogą być wymagane aby obniżyć poziom cholesterolu i ryzyko powstawania 

zakrzepów. W przypadku gwałtownie postępującej GN wskazane może być zastosowanie cyklofosfamidu 

i wysokich dawek steroidów. Jeżeli ITG jest wtórne do innej choroby, leczenie tego schorzenia może 

przynieść poprawę w chorobie nerek. 

 

Rokowanie: 

 

ITG najczęściej postępuje powoli, u około połowy pacjentów końcowe stadium choroby nerek rozwija się 

w ciągu 2-4 lata, w tym czasie chorzy wymagają dializ lub transplantacji nerki. Rokowanie jest złe w 

przypadku szybkiego postępu choroby lub gdy proces chorobowy toczy się także w innych narządach. 

 

Recenzent-ekspert: Dr Laure-Hélène Noel 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


