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:: Nieamyloidowa glomerulopatia włókienkowa 

Orpha number: ORPHA97566 

 

Definicja choroby: 

 

Nieamyloidowa glomerulopatia włókienkowa (non-amyloid fibrillary glomerulopathy – non-amyloid FGP) to 

rzadka przyczyna kłębuszkowego zapalenia nerek (glomerulonephriris – GN) charakteryzująca się 

gromadzeniem się nieamyloidowych włókienek w mezangium i błonie podstawnej kłębuszków nerkowych 

(i rzadko w kanalikach), która głównie objawia się niewydolnością nerek, mikrohematurią i białkomoczem 

pochodzenia nerkowego.  Nieamyloidowa glomerulopatia włókienkowa i glomerulopatia 

immunotaktoidalna (ITG, sprawdź ten termin) są często zgrupowane razem ze względu na podobną 

patogenezę. 

 

Epidemiologia: 

 

Nieamyloidowa FGP wykrywana jest w materiale z 0.5 do 1,0% biopsji nerek. Najwięcej zachorowań 

odnotowano pomiędzy piątą a szóstą dekadą życia. Choroba najczęściej występuje w populacji kaukaskiej 

i nieznacznie częściej dotyka kobiet. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Dla choroby charakterystyczny jest białkomocz nerczycowy lub subnerczycowy, często z towarzyszącą 

mikroskopową lub makroskopową hematurią, ponadto obserwuje się nadciśnienie oraz niewydolność 

nerek. U pacjentów występują obrzęki, wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej oraz podwyższone ryzyko 

zakrzepów i infekcji. 

 

Etiologia: 

 

Etiologia nieamyloidowego FGP nie jest znana. Choroba jest najczęściej uważana za idiopatyczną, ale 

może być wtórna do gammmopatii monoklonalnej (głównie immunoglobuliny G4; IgG4) lub oligok lonalnej 

(zawierającej zarówno IgG1 jak i IgG4), wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, chorób 

autoimmunologicznych i nowotworowych. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie stawia się na podstawie materiału z biopsji i ujemnej reakcji z czerwienią Kongo oraz innymi 

czynnikami typowo wykorzystywanymi do identyfikacji tkanki amyloidowej (np. tioflawina T) oraz 

obserwacji pod mikroskopem świetlnym, fluorescencyjnym i elektronowym. Mogą być obecne półksiężyce, 

czasami związane z włókienkowym zapaleniem kłębuszków nerkowych z tworzeniem półksiężyców 

(crescentic fibrillary GN – FGN). W badaniu histologicznym najczęściej uwzględnia się glomerulopatię 

błoniasto-rozplemową, mezangialno-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek, rozlane rozplemowe 

kłębuszkowe zapalenie nerek, stwardniające kłębuszkowe zapalenie nerek oraz zgrubienie błon naczyń 

kłębuszka. Na poziome ultrastrukturalnym w kłębuszku nerkowym widoczny jest amorficzny, 

bezkomórkowy materiał składający się z przypadkowo ułożonych, nierozgałęzionych włókienek wokół dwa 

razy większych włókienek amyloidowych, bez widocznego światła. Złogi włókienkowe najczęściej składają 

się z poliklonalnych IgG oraz składnika C3 układu dopełniacza. Pośród włókienek mogą występować 

elektronowo-gęste ziarnistości. W badaniach laboratoryjnych może być widoczny niski poziom albumin w 

osoczu i podwyższony poziom kreatyniny i cholesterolu we krwi. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznanie różnicowym należy uwzględnić amyloidozę, ITG (sprawdź te terminy) oraz złogi 

immunologiczne obserwowane w toczniu nerkowym. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Odnotowano różne strategie terapii, ale możliwości leczenia nadal nie zostały zdefiniowane. U pacjentów 

z zachowaną funkcją nerek leczenie polega na stosowaniu prednizonu, natomiast w przypadku 

kłębuszkowego zapalenie nerek z tworzeniem półksiężyców do terapii włącza się także cyklofosfamid. 

Dane z badań klinicznych wskazują, że rituksimab wpływa na zmniejszenie proteinurii oraz 

prawdopodobieństwo, że rituksimab odgrywa rolę w przeciwdziałaniu lub spowalnianiu postępu choroby 

nerek u pacjentów z zachowaną funkcja nerek. 

 

Rokowanie: 

 

Pomimo leczenia rokowanie jest złe, schyłkowa niewydolność nerek u około połowy pacjentów rozwija się 

w ciągu kilku miesięcy do kilku lat. Złogi włókienkowe mogą nawracać w przeszczepionych nerkach, ale 

przebieg choroby jest względnie łagodny. 

 

Recenzent-ekspert: Dr Laure-Hélène Noel 
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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. 

 

 

 


