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::  Oligomeganefronia 

 

 

Orpha number: ORPHA2260 

 

Definicja choroby: 

 

Oligomeganefronia to zaburzenie rozwojowe nerek oraz najcięższa postać hipoplazji nerek (sprawdź ten 

termin) charakteryzująca się zredukowaniem liczby nefronów o 80% oraz wyraźnym przerostem 

kłębuszków i kanalików. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania nie jest znana. U mężczyzn występuje 3 razy częściej niż u kobiet. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Oligomeganefronię najczęściej wykrywa się podczas rutynowego badania ultrasonograficznego, w którym 

widoczne są małe nerki o prawidłowym kształcie. Waga urodzeniowa jest często poniżej średniej. Po 

urodzeniu u pacjentów mogą występować poliuria/polidypsja lub objawy dysfunkcji nerek, takie jak 

niedokrwistość. W trakcie pierwszego roku do najczęściej występujących objawów należą anoreksja z 

wymiotami, gorączka oraz opóźnienie wzrostu. Niewydolność nerek najczęściej pojawia się w dzieciństwie 

lub wieku młodzieńczym. W niektórych rzadkich przypadkach odnotowano oligomeganefronię o początku 

w wieku dorosłym. 

 

Etiologia: 

 

Etiologia oligomeganefronii nie jest do końca zrozumiała, ale uważa się, że spowodowana jest 

przedwczesnym zakończeniem nefrogenezy. Może być spowodowana tymi samymi czynnikami co 

hipoplazja nerek, ale ze zwiększeniem redukcji nefronów. Do tych czynników należą  ograniczenie 

wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, choroba matki (cukrzyca, nadciśnienie), przyjmowanie leków 

przez matkę (inhibitory układu reniny-angiotensyny lub niesteroidowe leki przeciwzapalne) oraz 

intoksykacja (palenie i alkohol). Przedwczesny poród (przed 36 tygodniem) jest także czynnikiem ryzyka 

ze względu na niepełną nefrogenezę. Oligomeganefronia może być częścią wielonarządowego zespołu 

takiego jak zespół rozszczepu narządu wzroku i wady nerek, który spowodowany jest mutacjami genu 

PAX2 (10q24.31) lub może być spowodowana zaburzeniami chromosomalnymi włącznie z zespołem 

delecji 22q11 lub zespołem Wolfa i Hirschhorna (sprawdź ten termin). 
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Metody diagnostyczne: 

 

Oligomeganefronię można podejrzewać jeżeli w badaniu ultrasonograficznym po obu stronach widoczne 

są małe nerki. W badaniu tomografii komputerowej oprócz małych nerek normalnego kształtu widoczne 

jest pogrubienie kory i rdzenia z prążkowanym nefrogramem. Rozpoznanie potwierdza wynik badania 

histologicznego opisujący obniżoną liczbę nefronów, przerost kłębuszków ze średnicą dwa do trzech razy 

większą niż prawidłowa, przerostem kanalików i pogrubieniem torebek Bosmana. Zmienione są obydwie 

nerki. 

 

Diagnostyka różnicowa: 

 

W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę dysplazję nerek, nefronoftyzę (sprawdź te terminy), 

torbielowatość rdzenia nerek, zawał nerki lub niedokrwienną chorobę nerek oraz rozlaną chorobę miąższu 

nerek. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Rutynowe prenatalne badanie ultrasonograficzne pozwala na wykrycie oligomeganefronii od połowy ciąży 

do porodu. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

Większość przypadków jest sporadyczna, ale występowały także przypadki rodzinne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą spowolnić rozwój choroby. Po osiągnięciu stadium 

niewydolności nerek stosuje się dializy oraz kwalifikuje pacjentów to przeszczepu nerki 

 

Rokowanie: 

 

W związku z podwyższonym metabolizmem i zwiększonym obciążeniem nerek w trakcie wzrostu, spadek 

wydolności funkcji nerek prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek średnio w wieku 10 lat (zakres od 6 

miesiąca do 20 lat). 

 

Recenzent-ekspert:  

Dr Michiel Schreuder 
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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. 

 

 

 


