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Krioglobulinemia jest chorob¹ o charakterze uk³adowym, charakteryzuj¹c¹
siê obecnoci¹ kr¹¿¹cych we krwi kompleksów immunologicznych - krioglobulin. Jest zwi¹zana z uszkodzeniem naczyniowym, nerek oraz powik³aniami neurologicznymi. Towarzyszy przewlek³ym stanom zapalnym, chorobom autoimmunologicznym, limfoproliferacyjnym oraz infekcyjnym. Istnieje zale¿noæ pomiêdzy infekcj¹ WZW typu C a typem II (mieszanym) krioglobulinemii. W niniejszej
pracy podsumowano informacje dotycz¹ce patogenezy, manifestacji klinicznej
i leczenia krioglobulinemii, z podkreleniem roli infekcji HCV.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 102-103)
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Cryoglobulinemia is defined as a systemic disease with presence of coldprecipitable immunoglobulins associated with the development of vascular, renal
and neurological lesions. Cryoglobulinemia has been detected in patients with
chronic inflammatory, autoimmune, lymphoproliferative and infectious disease.
There is a strking relation between mixes cryoglobulins nad hepatitis C virus
(HCV). In this paper we summarized some aspects of pathogenesis, clinical
manifestation and treatment of cryoglobulinemia has been summarized.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 102-103)

Wstêp
Krioglobuliny s¹ bia³kami osocza wykazuj¹cymi zdolnoæ do precypitacji (mechanizm nie do koñca poznany) w temperaturze ni¿szej ni¿ temperatura cia³a cz³owieka
(tj. poni¿ej 37oC) i ponownego rozpuszczania siê po ogrzaniu.
Wintrobe i Bullet w 1933 roku jako pierwsi obserwowali precypitacjê surowicy chorego z rozpoznaniem plazmocytoma w temperaturze ni¿szej od 37 stopni Celsjusza
[21]. Lerner i Watson w 1947 roku po raz
pierwszy u¿yli nazwy krioglobuliny sugeruj¹c, ¿e zmiany w strukturze ciê¿kich i lekkich ³añcuchów s¹ odpowiedzialne za precypitacjê w niskiej temperaturze [11]. W
1966 roku Meltzer i wsp. opisali typowe objawy kliniczne krioglobulinemii, do których
zaliczyli: wysypkê, artralgiê i os³abienie (objawy Meltzera) [13]. Inne objawy nierzadko
towarzysz¹ce krioglobulinemii, to zmiany
skórne o charakterze pokrzywki, owrzodzeñ,
nad¿erek, hiperpigmentacji lub wybroczyn
skórnych. W wyniku uszkodzenia wielonarz¹dowego mo¿e dochodziæ do przewlek³ego zapalenie w¹troby, zapalenia ledziony,
oraz k³êbuszkowego zapalenia nerek [13].
Dalsze badania wykaza³y znacznie szerszy
zakres zajêtych narz¹dów, do których zaliczamy skórê, stawy, nerki i obwodowy uk³ad
nerwowy. Krioglobulinemia jest obserwowana w wielu chorobach, miêdzy innymi towarzyszy chorobom nowotworowym, infekcyjnym oraz autoimmunologicznym. W oparciu
o klasyfikacjê zaproponowan¹ przez Brouta
i wsp. [2], bior¹c pod uwagê immunochemiczn¹ charakterystykê krioglobulin wyodrêbniono 3 nastêpuj¹ce typy krioglobulinemii:
1. Typ I; (monoklonalny, 10-15% przypadków). Tworz¹ go zazwyczaj przeciwcia³a monoklonalne g³ównie klasy IgM, rzadziej
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klasy IgG. Opisywane s¹ sporadyczne przypadki gdzie stwierdza siê jedynie ³añcuchy
lekkie, które mo¿na wykryæ w moczu (bia³ko Bence-Jonesa) lub w surowicy w razie
niewydolnoci nerek. Rzadko nale¿¹ one do
klasy IgA i zachowuj¹ siê jak pyroglobuliny
gdy¿ nieodwracalnie precypituj¹ w temp.
50°C. Ten typ krioglobulinemii towarzyszy
takim schorzeniom jak: choroby limfoproliferacyjne, plazmatyczna dyskrazja komórkowa, szpiczak mnogi, makroglobulinemia
Waldenstroma.
2. Typ II; (mieszany; monoklonalno-poliklonalny, 50-60% przypadków). Zazwyczaj
tworz¹ go przeciwcia³a poliklonalne, g³ównie klasy IgG oraz monoklonalne IgM (posiadaj¹ce aktywnoæ czynnika reumatoidalnego (RF)) skierowane przeciw poliklonalnemu IgG. Typ mieszany krioglobulinemii
g³ównie towarzyszy infekcjom wywo³anym
wirusem HCV [5,10,12].
3. Typ III; (poliklonalny, 25-30% przypadków) charakteryzuje siê obecnoci¹ poliklonalnych IgG i IgM. Przy zastosowaniu metod o wysokiej czu³oci mo¿na czêsto wykryæ niewielki odsetek przeciwcia³ monoklonalnych. Typ III krioglobulinemii najczêciej
towarzyszy chorobom uk³adowym tkanki
³¹cznej, chorobom autoimmunologicznym,
chorobom limfoproliferacyjnym, przewlek³emu zapaleniu w¹troby, k³êbuszkowym zapaleniom nerek o charakterze rozplemowym.
Stany zwi¹zane z powik³aniami narz¹dowymi w przebiegu krioglobulinemi, które
mog¹ stanowiæ zagro¿enie ¿ycia pacjenta to:
- niewydolnoæ nerek: glomerulopatia z
poziomem kreatyniny >2 mg/dl. Uszkodzenie k³êbuszków zosta³o rozpoznane na podstawie biopsji i sklasyfikowane jako b³oniasto-rozplemowe KZN, b³oniaste KZN lub
ogniskowe rozplemowe KZN;
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- uszkodzenie przewodu pokarmowego
przebiegaj¹cego z zajêciem naczyñ prze³yku, ¿o³¹dka, jelita cienkiego i grubego oraz
innych narz¹dów w obrêbie jamy brzusznej
manifestuj¹ce siê jako krwawienie, niedokrwienie jelit, ostre zapalenie trzustki lub
ostre zapalenie dróg ¿ó³ciowych;
- krwotok do p³uc prowadz¹cy do niewydolnoci oddechowej przy braku obrzêku p³uc, ARDS, zapalenia p³uc, nowotworu
p³uc lub chorób z obecnoci¹ ziarniny;
- zajêcie CUN na skutek niedokrwienia
mózgu (przy braku choroby sercowo-naczyniowej lub trombofilii) przebiegaj¹ce z zajêciem rdzenia krêgowego lub nerwów czaszkowych.
Diagnostyka
W poszukiwaniu aktywnoci immunologicznej wa¿ne jest oznaczenie czynnika reumatoidalnego, który wystêpuje w wysokim
mianie w II i III typie krioglobulinemii, oraz
obecnoci przeciwcia³ przeciwj¹drowych
(ANA) wskazuj¹cych na mo¿liwoæ rozpoznania schorzeñ uk³adowych, takich jak:
toczeñ uk³adowy uogólniony, zespó³ Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów, zespo³u antyfosfolipidowy, uk³adowe zapalenie naczyñ (zespó³ Churga-Strauss, zespó³
Schöenleina-Henocha, guzkowe zapalenie
têtnic).
Du¿¹ wartoæ diagnostyczn¹ ma oznaczenie stê¿enia dope³niacza, w postaci jego
sk³adowych C3, C4, C1q. W przebiegu krioglobulinemii znamienne jest znaczne obni¿enie stê¿enia sk³adowej C4 dope³niacza
(korelacja z natê¿eniem manifestacji klinicznej), której stê¿enie koresponduje z aktywnoci¹ zmian. W celu ró¿nicowania objawów
stawowych towarzysz¹cych krioglobulinemii
wywo³anej zaka¿eniem HCV z zapaleniem
wielostawowym w przebiegu wczesnego
RZS lub krioglobulinemicznym zapaleniem
naczyñ w przebiegu zespo³u Sjögrena przydatne jest oznaczenie przeciwcia³ anty-CCP
(tak¿e wysokie stê¿enie czynnika reumatoidalnego) [1,12]. W rzadziej rozpoznawanej
krioglobulinemii typu I stwierdza siê obecnoæ w osoczu immunoglobulin monoklonalnych, g³ównie typu IgG (IgG1, IgG3), rzadziej typu IgM lub IgA. W badaniu biopsyjnym mo¿na stwierdziæ w cewkach nerkowych mikrokryszta³ki krioglobulin (microtubullar monoclonal immunoglobulin deposits;
GOMMID) [7,14].
Krioglobulinemia w przebiegu
infekcji HCV, rozwój k³êbuszkowego
zapalenia nerek
Infekcja wywo³ana wirusem WZW typu
C (HCV) jest najczêstsz¹ przyczyn¹ przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby w
krajach rozwiniêtych. W Polsce infekcja
HCV mo¿e dotyczyæ nawet 700.000 osób,
u których przebieg choroby jest sk¹poobjawowy lub bezobjawowy. W rozpoznaniu infekcji wirusem HCV z³otym standardem pozostaje wykrycie za pomoc¹ reakcji PCR lub
amplifikacji transkrypcyjnej obecnoci HCV
RNA. Powik³aniami w przebiegu infekcji
HCV jest przewlekle zapalenie w¹troby,
marskoæ w¹troby oraz rak komórkowy w¹troby. Do najczêstszych pozaw¹trobowych
manifestacji w przebiegu infekcji HCV zaliczamy mieszan¹ krioglobulinemiê, uszkodzenie nerek oraz porfiriê skórn¹ wystêpu-

j¹ce w 80-90% przypadków tego typu infekcji wirusowej [3,18,19]. Wysoce prawdopodobne skojarzenie z infekcj¹ HCV wystêpuje w przypadku rozpoznania zapalenia w¹troby o charakterze immunologicznym, nonHodkgin lymphoma oraz gammapatii monoklonalnej.
Najczêstszymi objawami pozaw¹trobowymi s¹ dolegliwoci ze strony uk³adu ruchu w postaci artralgii, z zajêciem stawów
typowych dla RZS (rêce, nadgarstki, ramiona, kolana, biodra) oraz bóle miêniowe. W
przebiegu infekcji HCV mo¿e dojæ do rozwoju wielu zespo³ów reumatologicznych
zwi¹zanych z obecnoci¹ krioglobulin, takich jak; zapalenia naczyñ, zespó³ suchoci, zapalenia wielostawowe, uogólnione
bóle miêniowe i stawowe, zespó³ rozlanych
dolegliwoci bólowych, zespó³ przewlek³ego zmêczenia, izolowane wysokie miana
czynnika reumatoidalnego.
W patogenezie rozwoju mieszanej krioglobulinemii indukowanej infekcj¹ HCV rozwa¿a siê nie neoplastyczny proces limfoproliferacji, gdzie komórki limfoidalne zostaj¹
uszkodzone we wczesnej fazie infekcji wirusowej. Dochodzi do interakcji pomiêdzy
bia³kiem E2 pochodzenia wirusowego i receptorem CD81 komórek B w wyniku czego dochodzi do produkcji przeciwcia³ autologicznych (IgMRF).
Najczêstsz¹ manifestacj¹ nerkow¹ w
przebiegu infekcji HCV z krioglobulinemi¹
jest k³êbuszkowe zapalenie nerek o charakterze b³onisto-rozplemowym (ok. 30% przypadków). W wiêkszoci przypadków dochodzi do bia³komoczu i krwinkomoczu (bez
cech zespo³u nerczycowego), natomiast w
20-30% przypadków dochodzi do rozwoju
zespo³u nerczycowego (z nadcinieniem
têtniczym w wiêkszoci przypadków). Krioglobulinemia z KZN jest schorzeniem z
obecnoci¹ kompleksów immunologicznych, gdzie do uszkodzenia k³êbuszków in
situ dochodzi pod wp³ywem kr¹¿¹cych przeciwcia³ anty-HCV IgG, nie specyficznego IgG
w stosunku do IgM RF, z towarzysz¹c¹ aktywacj¹ uk³adu dope³niacza oraz produkcj¹
cytokin. Leczenie krioglobulinemii towarzysz¹cej wirusemii HCV musi byæ kompleksowe i obejmowaæ leczenie przewlek³ego
procesu WZW typu C oraz leczenie powik³añ narz¹dowych zlokalizowanych pozaw¹trobowo (KZN). Leczenie przewlek³ego zapalenia w¹troby winno byæ oparte o biopsjê
w¹troby (stan zapalny, w³óknienie, nekroza)
oraz oceny genotypu wirusa HCV. W celu
osi¹gniêcia eradykacji wirusa stosuje siê
interferon alfa (pegylowany), w ewentualnym
po³¹czeniu z rybawiryn¹. Rybawiryny nie
nale¿y stosowaæ w przypadku obni¿enia klirensu kreatyniny [6,8,9]. Nowe nadzieje budzi zastosowanie preparatu rituximab, bêd¹cego monoklonalnym przeciwcia³ami
anty-CD20, dobrze tolerowanym w nonHodkgin lymphoma, opornych na rybawirynê krioglobulinemiach przebiegaj¹cych z
PMGN [17,18] oraz u pacjentów po przeszczepie nerki [20]. Leczenie krioglobulinemii jest uzale¿nione od stopnia manifestacji
klinicznych. W przypadku obecnoci zmian
skórnych, artralgii, cech neuropatii obwodowej stosuje siê niewielkie dawki sterydów
(metylprednisolon 0,1-0,3 mg/kg/dzieñ) oraz
leczenie objawowe (leki hipotensyjne, blokada uk³adu RAA). W przypadku ciê¿szych
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manifestacji (w przebiegu vasculitis, MPGN)
nale¿y rozwa¿yæ leczenie immunosupresyjne i cytotoksyczne (cyklofosfamid). Plazmafereza (3-4 razy tygodniowo wymiana 3 litrów osocza) pozwala usun¹æ krioglobuliny
oraz mediatory stanu zapalnego. Terapiê immunosupresyjn¹ inicjujemy przy braku skutecznoci leczenia przeciwwirusowego pamiêtaj¹c, ¿e immunosupresja zwiêksza replikacjê wirusa [3,6,9,10].
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