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:: Alportov syndróm 
 

 

Orpha číslo: ORPHA63 

 

Prehľad 

 

Alportov syndróm (AS) je vrodené ochorenie charakterizované glomerulárnou nefropatiou s hematúriou a 
s asociovanou senzorineurálnou hluchotou. Príčinou je defekt štruktúry kolagénu typ IV, ktorý je 
normálnou zložkou glomerulárnej aj kochleárnej bazálnej membrány. Prevalencia sa odhaduje na 1:50 
000. Patologické zmeny na očiach sú prítomné u 1/3 pacientov (lenticonus anterior, korneálne lézie). 
Senzorineurálna hluchota je spojená s postihnutím kochleárneho aparátu. Extrarenálne postihnutie sa 
môže manifestovať aj trombopéniou a leiomatózou (pozri tento termín).  
Najčastejšia forma ochorenia je spôsobená mutáciou v géne COL4A5, ktorý je lokalizovaný na 
chromozóme Xq22 a kóduje 5 alfa reťazec kolagénu typ  IV. Pacienti mužského pohlavia bývajú postihnutí 
ťažko, s nálezom mikroskopickej hematúrie vo včasnom živote (okolo 3,5 roka u chlapcov a 9 rokov 
u dievčat). Rozvíja sa proteinúria s progresiou do chronickej obličkovej choroby pred 40 rokom života. 
U väčšiny pacientov ženského pohlavia je progresia miernejšia. Mutácie v génoch COL4A3 a COL4A4 na 
druhom chromozóme, sú zodpovedné za menej častú (15%) autozómovo recesívnu formu AS. Táto je 
rovnako závažná pre mužské aj ženské pohlavie. Autozómovo dominantná forma AS sa predpokladá len 
u veľmi malého počtu postihnutých, udáva sa asi len 1% prípadov.  
Pre diagnózu je potrená podrobná rodinná anamnéza a hodnotenie klinických príznakov. Vyšetrenie 
vzorky z renálnej biopsie pod elektrónovým mikroskopom preukáže typické zmeny bazálnej membrány 
glomerulov. Možnou diagnostickou metódou je vyšetrenie protilátok proti alfa 3, alfa 4 a alfa 5 reťazcom 
kolagénu typ IV v obličkách a koži. Dospelí pacienti môžu mať čiastočne zachovaný sluch, časť z nich 
potrebuje kompenzačné pomôcky. U pacientov s chronickou obličkovou chorobou je metódou voľby 
hemodialýza a peritoneálna dialýza. Transplantácia obličiek u pacientov s AS je zvyčajne úspešná, rozvoj 
nefritídy štepu je popisovaný u 10% pacientov.  
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Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť 

kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky 

a liečby. 

 

 


