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Mikroangiopatie zakrzepowe  postêpy
w patogenezie, diagnostyce i leczeniu
Omówiono postêpy w patogenezie, diagnostyce i leczeniu mikroangiopatii
zakrzepowej (MZ) oraz zasadnicze ró¿nice miêdzy zespo³em hemolityczno mocznicowym - (hemolytic-uremic syndrome -HUS) i zakrzepow¹ plamic¹ ma³op³ytkow¹ (thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP). G³ówn¹ przyczyn¹ HUS jest
uszkodzenie ródb³onka naczyñ, w postaci klasycznej (biegunkowej) przez shigatoksynê, w postaciach niebiegunkowych przez: wirusy, leki i inne czynniki.
Nawracaj¹ca postaæ HUS spowodowana jest mutacj¹ bia³ek hamuj¹cych aktywacjê dope³niacza, takich jak: czynniki H, i I oraz MCP. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹
TTP jest niedobór metaloproteinazy ADAMTS 13, rozk³adaj¹cej wielkocz¹steczkowe multimery czynnika von Willebranda (vWF). Spowodowane to jest najczêciej przeciwcia³ami lub mutacjami genetycznymi. Nadmiar multimerów vWF
powoduj¹ agregacjê p³ytek krwi i tworzenie w ma³ych naczyniach podródb³onkowych z³ogów, podobnych do zakrzepów. Przedstawniono niedawno zaproponowany podzia³ patogenetyczny MZ. Wspóln¹ cech¹ HUS i TTP jest ma³op³ytkowoæ i mikroangiopatyczna niedokrwistoæ hemolityczna (schistocyty w rozmazie krwi obwodowej). Przy trudnoci w sprecyzowaniu rozpoznania, mo¿na
u¿ywaæ okrelenia okrelenia HUS/TTP. Przedstawiono nowoczesne zasady leczenia, w którym nadal zasadnicz¹ rolê odgrywa przetaczanie wie¿o mro¿onego osocza i plazmaferezy. Ronie liczba doniesieñ o skutecznoci przeciwcia³a
anty CD 20 (rytuksymab), ale brak jest kontrolowanych badañ klinicznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 124-127)
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Thrombotic microangiopathies- advances
in pathogenesis, diagnostics and therapy
Advances in pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of thrombotic microangiopathy (TMA) and the main differences between hemolytic-uremic
syndrome (HUS) and thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). The main
cause of typical feature (diarrhoeal) of HUS is vascular endothelium damage by
shigatoxin. Atypical causes of HUS are viruses, drugs or other agents. Recurrent HUS may be caused by mutation of proteins which are inhibitors of complement activation, eg factors H and I as well as MCP. TTP is caused by antibodies
against metaloproteinase ADAMTS 13 or its genetic mutations. An excess of
von Willebrand factor multimers, causes platelet aggregation and formation of
subendothelial thrombus- like deposits in little vessels. A new pathogenetic
classification of TMA is presented. In diagnostics a common feature of HUS and
TTP are: thrombocytopenia and thrombotic hemolytic microangiopathy
(schistocytes present in peripheral blood smear). It may be appropriate to use
name of HUS/TTP when clinical picture does not allow to precise the diagnosis.
Contemporary principles of treatment of TMA are presented, but the most important remain transfusions of fresh frozen plasma and repated plasmapheresis. Growing data on the effectiveness of anti-CD 20 antibody (rituximab) are
published, but no controlled clinical trial has been available so far.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 124-127)
Definicja
Mikroangiopatie zakrzepowe (MZ) to
choroby o ró¿nej patogenezie, charakteryzujace siê powstawaniem w ma³ych têtnicach i arteriolach oraz k³êbuszkach nerkowych zakrzepów z³o¿onych z agregatów p³ytek krwi, czynnika von Willebranda (vWF) i
w³óknika. Zakrzepy powstaj¹ w cianie i
wietle naczyñ, blokuj¹ mikrokr¹¿enie, upoledzaj¹c perfuzjê nerek. Skutkiem zu¿ycia
p³ytek w procesie tworzenia zakrzepów jest
ma³op³ytkowoæ. Sta³¹ cech¹ MZ jest wewn¹trznaczyniowa hemoliza, spowodowana
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przeciskaniem siê erytrocytów przez sieæ
zakrzepów. Skutkiem hemolizy jest obecnoæ we krwi ró¿nokszta³tnych fragmentów
krwinek czerwonych (schistocyty). Przyczyny MZ przedstawia tabela I.
Najczêstsze postacie MZ to: zespó³ hemolityczno-mocznicowy (HUS  hemolyticuremic syndrome), zakrzepowa plamica
ma³op³ytkowa (TTP  thrombotic thrombocytopenic purpura), zespó³ antyfosfolipidowy i kryza nerkowa sklerodermii. Nerki s¹
g³ównym narz¹dem, w którym powstaj¹ zakrzepy w MZ; w TTP  czêsto tworz¹ siê
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one tak¿e w orodkowym uk³adzie nerwowym.
Patogeneza MZ
W patogenezie MZ najwa¿niejsz¹ rolê
odgrywa uszkodzenie ródb³onka ma³ych
têtniczek, które jest przyczyn¹ utraty jego
w³aciwoci antytrombogennych. Do miejsc
uszkodzenia przylegaj¹ p³ytki krwi, które
agreguj¹c, powoduj¹ powstawania zakrzepów w wietle oraz cianie naczynia. Skutkiem tego jest niedokrwienie i zaburzenie
funkcji nerek oraz innych narz¹dów.
Patogeneza HUS
HUS spowodowany jest najczêciej
uszkodzeniem ródb³onka przez bakterie,
wirusy i leki [8,9]. Wyró¿nia siê dwie g³ówne postaci HUS: biegunkow¹ i niebiegunkow¹, zwan¹ te¿ postaci¹ nietypow¹. Postaæ biegunkowa HUS wywo³ana jest werotoksyn¹ (shigatoksyn¹), najczêciej pochodz¹ca z Escherichia coli O157:H7 (STEC 
shiga toxin producing E. coli). Toksyna ta
uszkadza nab³onek jelit i wnika do krwi. Shigatoksyna wyzwala ze ródb³onka naczyñ
multimery vWF oraz uwra¿liwia komórki nab³onka cewek nerkowych na toksyczne dzia³anie hemu wyzwolonego ze zhemolizowanych erytrocytów. Usposabia w ten sposób
do rozwoju niewydolnoci nerek w HUS.
Tak¿e zaktywowany dope³niacz powoduje uszkodzenie ródb³onka. Dotyczy to
oko³o 50% przypadków nietypowego HUS.
Niekontrolowana aktywacja dope³niacza
mo¿e byæ spowodowana mutacj¹ i utrat¹
funkcji bia³ek hamuj¹cych ten proces (czynniki H, I oraz MCP  membrane cofactor protein (CD46), rzadziej  genetycznymi zmianami czynnika B i C3 [7,16]. Najczêciej dochodzi do mutacji powoduj¹cych niedobór
czynnika H u ludzi. Opisano ich ponad 50.
Bardzo rzadko niedobór czynnika H jest
skutkiem wytwarzania przez ustrój autoprzeciwcia³ skierowanych przeciwko niemu.
Opisano genetyczn¹ sk³onnoæ do wytwarzania takich przeciwcia³ [6].
Patogeneza TTP
W TTP dochodzi do zmniejszenia aktywnoci metaloproteinazy ADAMTS13 (A Disintegrin And Metaloprotease with ThromboSpondin-type1 motif 13), trawi¹cych du¿e
multimery cz vWF na ma³e, nie aktywuj¹ce
p³ytek krwi [2,4]. Prawie ca³kowity brak aktywnoci ADAMTS13 mo¿e byæ spowodowane defektem genetycznym lub wytwarzaniem autoprzeciwcia³. Znanych jest kilkanacie postaci polimorfizmów genu ADAMSTS13. Jedna z mutacji wywo³uje zespó³
Upshaw-Schulmana. Postaæ spowodowana
obecnoci¹ przeciwcia³ przeciw ADAMTS13
wystêpuje czêciej w chorobach autoimmunologicznych. Uwa¿a siê, ¿e niedobór
ADAMTS13, mniejszy ni¿ 5%, upowa¿nia do
rozpoznania TTP [4]. Niewielkie niedobory
tej proteinazy mog¹ wystêpowaæ w HUS. Za
mo¿liwym zazêbianiem siê patogenezy HUS
i TTP przemawia mo¿liwoæ, ¿e ten sam
bodziec mo¿e u jednych chorych nerki wywo³ywaæ TTP, za u innych HUS. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e istnieje wspólna
koñcowa droga mikroangiopatii zakrzepowej
w TTP i HUS, niezale¿nie od mechanizmów
zapocz¹tkowuj¹cych ten proces [4].
Szczególn¹ predyspozycjê do wystêpo-

wania w MZ zakrzepów w nerce t³umaczy
siê specyfik¹ przep³ywu krwi w tym narz¹dzie, z du¿ym przyciennym naprê¿eniem
cinaj¹cym (shear stress) na granicy têtnic
i têtniczek, du¿¹ gêstoci¹ ceramidowych
receptorów (Gb3) dla shigatoksyn i zwiêkszon¹ ekspozycj¹ receptora (CD36) dla p³ytkowej trombospondyny (GP IV), charakterystyczn¹ dla ródb³onka naczyñ tych narz¹dów. Dziêki receptorowi CD36 p³ytki wi¹zane s¹ do powierzchni uszkodzonego ródb³onka.
Patogeneza niedokrwistoci
hemolitycznej w TTP/HUS
Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa uszkodzenie erytrocytów, które przeciskaj¹c siê przez
siatkê zakrzepu, ulegaj¹ fragmentacji. Hemoliza mo¿e byæ te¿ wywo³ana mechanizmami immunologicznymi, czêsto obecne W
niektórych postaciach TTP/HUS we krwi s¹
obecne przeciwcia³a skierowane przeciwko
glikoproteinom p³ytek, które mog¹ reagowaæ
krzy¿owo z erytrocytami, u³atwiaj¹c te¿ wi¹zanie krwinek czerwonych z wielkocz¹steczkowymi multimerami vWF i ze ródb³onkiem
naczyñ (g³ównie nerkowych), co prowadzi
do ich hemolizy.
Patomorfologia
Zmiany patomorfologiczne, maj¹ce charakter mikroangiopatii zakrzepowej, dotycz¹
g³ównie drobnych têtniczek w nerce i innych
narz¹dach zajêtych procesem chorobowym.
Zmiany w nerkach dotycz¹ równie¿ k³êbuszków. Stwierdza siê w nich uogólnione, hialinowe zakrzepy, barwi¹ce siê PAS, zawieraj¹ce g³ównie vWF, p³ytki krwi i fragmenty
erytocytów oraz niewielkie iloci w³óknika.
W pogrubia³ej b³onie wewnêtrznej naczyñ
dochodzi do proliferacji komórek miêniowych i zwê¿enia wiat³a naczyñ. Têtnice
miêdzyp³acikowe ulegaj¹ znacznemu koncentrycznemu pogrubieniu, przybieraj¹c na
przekroju wygl¹d wielowarstwowej skórki
cebuli. Mo¿e dochodziæ do mezangiolizy,
uszkodzenia cewek nerkowych, za rzadziej
 do martwicy kory nerek. W mikroskopie
elektronowym stwierdza siê obrzêk komórek ródb³onka k³êbuszków nerkowych, oraz
podródb³onkowe z³ogi bezpostaciowe,
w³óknikopodobne. Badanie immunofluorescencyjne potwierdza obecnoæ w naczyniach k³êbuszków i drobnych têtniczek z³ogów vWF i w³óknika.
Postacie kliniczne TTP/HUS
Podstawowe postaci kliniczne TTP i
HUS przedstawia tabela II.
Nawrotowa postaæ HUS jest najczêciej
spowodowana niedoborem czynników hamuj¹cych aktywacjê dope³niacza, g³ównie
czynnika H. Nawracaj¹ce postacie TTP wywo³ane s¹ wrodzonym niedoborem
ADAMTS13, który wystêpuje rzadko. Znanych jest 12 mutacji genu tej proteinazy,
powoduj¹cych zmniejszenie jej aktywnoci
we krwi do <5%. Opisano bezobjawowe rodziny z brakiem enzymu, co wskazuje, ¿e
do rozwoju choroby konieczny jest jeszcze
dodatkowy czynnik, np. infekcja.
W 2007 r. zaproponowano nowy podzia³
MZ, który wymaga wprawdzie badania aktywnoci dope³niacza i ADAMTS13, ale
mo¿e u³atwiæ strategiê postêpowania terapeutycznego [4]:
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I. MZ z zaburzeniami regulacji aktywnoci dope³niacza (skuteczne jest przetaczanie wie¿o mro¿onego osocza  MO, nawet bez PE, nie ma uzasadnienia do leczenia immunosupresyjnego, gdy¿ zwykle s¹
to wrodzone niedobory czynników hamuj¹cych aktywacjê dope³niacza);
II. MZ z niedoborami ADAMTS13, rzadko genetyczne, czêciej wywo³ane przeciwcia³ami przeciwko tej metaloproteinazie. W
niedoborach genetycznych warto przetaczaæ MO. W postaciach immunologicznych
(normalne stê¿enie, ale zmniejszona aktywnoæ ADAMTS13) nale¿y zastosowaæ leki
immunosupresyjne;
III. Nieokrelona MZ (stosuje siê PE);
Czêstoæ wystêpowania
Mikroangiopatia zakrzepowa wystêpuje
z czêstoci¹ 11/milion populacji na rok, z
czego po³owê stanowi idiopatyczny zespó³
TTP/HUS. W oko³o 30% jest on spowodowany lekami, czynnikami autoimmunologicznymi lub infekcjami. Choroba wystêpuje czêciej u kobiet, zw³aszcza rasy czarnej. Ciê¿ki zespó³ TTP z du¿ym niedoborem
ADAMTS13 wystêpuje u 2/milion mieszkañców rocznie. W oko³o 90% jest on idiopatyczny, g³ównie spowodowany wytwarzaniem przeciwcia³ przeciwko ADAMTS13.
Rozpoznanie HUS/TTP
Najwa¿niejsze s¹ trzy objawy, pozwalaj¹ce na rozpoznanie HUS i rozpoczêcie leczenia. S¹ nimi:
1. nag³a niedokrwistoæ hemolityczna ze
schistocytami we krwi obwodowej, stanowi¹cymi >20%,
2. ma³op³ytkowoæ,
3. ostra niewydolnoæ nerek.
Typowa, biegunkowa postaæ HUS wystêpuje najczêciej u dzieci, w porze letniej,
w postaci ostrej, epidemicznej. Mo¿e ona
wystêpowaæ tak¿e u doros³ych, zw³aszcza
w wieku podesz³ym. Dotyczy zwykle pensjonariuszy domów opieki i jest poprzedzona bólami brzucha i biegunk¹
TTP charakteryzuje siê pentad¹ objawów: pierwsze dwa s¹ identyczne jak w
HUS, wiadcz¹ o MZ. Dodatkowe objawy w
TTP to: gor¹czka, objawy mózgowe (bóle
g³owy, spl¹tanie, drgawki i pi¹czka) i, rzadziej wystêpuj¹ce, zatory naczyñ skóry.
Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
Dwie kluczowe cechy, wystarczaj¹ce do
rozpoznania i rozpoczêcia leczenia TTP/
HUS to mikroangiopatyczna niedokrwistoæ
hemolityczna i ma³op³ytkowoæ. W HUS liczba p³ytek jest umiarkowanie obni¿ona, najczêciej wynosi oko³o 100 tys/mm3, w TTP
-zwykle poni¿ej 50/mm3.
Cechami hemolizy s¹: zwiêkszenie aktywnoci LDH, zwiêkszenie liczby retikulocytów, podwy¿szenie stê¿enia bilirubiny i
obni¿enie stê¿enia haptoglobiny. Podwy¿szone jest stê¿enie kreatyniny, mocznika i
kwasu moczowego. Zmiany w moczu s¹ niecharakterystyczne.
Do rozpoznania ostrej postaci HUS lub
TTP i zastosowania leczenia nie ma potrzeby oznaczania aktywnoci dope³niacza lub
ADAMTS13, ale w przypadku nawrotów
choroby warto takie badanie przeprowadziæ,
gdy¿ pozwalaj¹ na sprecyzowanie rozpoznania i profilaktyczne przetaczanie osocza.

125

Tabela I
Przyczyny mikroangiopatii zakrzepowej.
Causes of thrombotic microangiopathy.

1. Infekcyjne

 Patogeny jelitowe: Escherichia coli O157:H7, Shigella species, Salmonella species,
Camphylobacter jejuni, Yersinia, Bartonella bacilliformis
 HIV
 Infekcje dróg oddechowych: Mycoplasma pneumoniae, Legionella,
wirusy Coxackie A i B, pneumokoki, CMV, grypa i parwowirus B19, pneumococcus

2. Leki

Najczêciej: chinina, tiklopidyna, klopidogrel (przeciwcia³a anty- ADAMTS- 13),
mitomycyna (toksycznoæ dawki kumulacyjnej), cyklosporyna A i takrolimus,
walacyklowir (u 3% leczonych), doustne rodki antykoncepcyjne
Rzadziej: 5-fluorouracyl, cisplatyna, bleomycyna, arabinozyd cytozyny,
daunorubicyna, winblastyna, interferon a, acyklowir, OKT 3, rapamycyna,
simwastatyna i atorwastatyna, penicylina, sulfonamidy, chinolony, ryfampicyna,
rysperidon, penicylamina.

3. Choroby uk³adowe:

HUS, TTP, z³oliwe nadcinienie têtnicze, sklerodermia, zespo³y HELLP i
antyfosfolipidowy (APS), vasculitis, zatory nowotworowe, ostre odrzucanie
przeszczepionej nerki, zw³aszcza humoralne, w czasie leczenia zbyt du¿ymi dawkami
inhibitorów kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus), allogeniczny przeszczep szpiku
(w czasie reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi lub nawietlaniu ca³ego cia³a),
oraz zespó³ hipereozynofilowy.

4. Inne

szczepionki, choroba Castelmana

Tabela II
Postacie kliniczne HUS/TTP.
Clinical features of HUS/TTP.
1. Postaæ typowa HUS - biegunkowa (Stx HUS)
2. Postaæ nietypowa HUS (niebiegunkowa):

sporadyczna  idiopatyczna lub wtórna

rodzinna (mutacje czynnika H i I,B, MCP, C3)
Postacie TTP
1. Ostra
2. Przewlek³a, przebiegaj¹ca z okresami zaostrzeñ i remisji.

Niedobór ADAMTS13 do wartoci mniejszych ni¿ 5% przemawia za TTP, defekty
uk³adu dope³niacza  za HUS.
Niewielkie niedobory ADAMTS13 nie s¹
specyficzne. Mo¿e do nich dochodziæ w ró¿nych stanach chorobowych: ciê¿kiej sepsie,
DIC, samoistnej ma³op³ytkowoci, po transplantacji szpiku, w czasie chemioterapii bia³aczek, w ostrych stanach zapalnych, marskoci w¹troby oraz okresie pooperacyjnym). Fizjologiczne zmniejszenie aktywnoci tej proteinazy wystêpuje w 2 i 3 trymestrze ci¹¿y i tu¿ po porodzie.
Ró¿nicowanie HUS/TTP
Nale¿y ró¿nicowaæ TTP/HUS z: k³êbuszkowym zapaleniem nerek, zw³aszcza gwa³townie postêpuj¹cym, chorobami uk³adowymi (toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zespó³
antyfosfolipidowy, twardzina skórna), z³oliwym nadcinieniem têtniczym, posocznic¹,
DIC i zakrzepem ¿y³y nerkowej, preeclampsi¹ i zespo³em HELLP, ostrym odrzucaniem
przeszczepionej nerki, allogenicznym przeszczepem szpiku, rozsianymi przerzutami
nowotworowymi. Do rozwoju HUS usposabia ci¹¿a, co utrudnia rozpoznanie. MZ o
typie HUS lub TTP mog¹ wystêpowaæ w
przebiegu sklerodermii oraz zespo³ów antyfosfolipidowego i SLE. Zasad¹ jest stosowanie w takich przypadkach plazmaferezy
(PE).
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Leczenie HUS/TTP
Leczenie nale¿y rozpocz¹æ jak najwczeniej, gdy¿ choroba mo¿e doprowadziæ do
ciê¿kiego nadcinienia i nieodwracalnego
uszkodzenia nerek, a nawet do zgonu. Powinno siê je rozpocz¹æ po wykazaniu ma³op³ytkowoci oraz schistocytów w rozmazie
krwi obwodowej. Zasadnicze leczenie TTP/
HUS polega na zwalczaniu przyczyny (np.
odstawieniu leku podejrzanego o wywo³ywanie choroby), dostarczanie brakuj¹cych bia³ek (czynnika H lub ADAMTS13) przez przetaczanie MO oraz usuwanie w procesie PE
multimerów vWF i przeciwcia³ skierowanych
przeciw ADAMTS 13. Tylko PE pozwala na
uzupe³nianie du¿ych objêtoci MO u chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek, co ma
szczególne znaczenie w dostarczaniu czynnika H, którego stê¿enie w osoczu jest bardzo ma³e.
W typowej postaci biegunkowej HUS,
zw³aszcza u dzieci wystarcza zwykle leczenie objawowe, szczególnie nawodnienie. W
stanach przewodnienia stosuje siê furosemid. Du¿a niedokrwistoæ wymaga przetaczania masy czerwonokrwinkowej. Dzieci
rzadko wymagaj¹ przetaczania MO, a wyj¹tkowo PE. W postaciach biegunkowych,
u dzieci i doros³ych wiêkszoæ autorów nie
zaleca stosowania antybiotyków, które mog¹
uwalniaæ do krwi du¿o shigatoksyny z zabitych bakterii. Inni s¹ zwolennikami leczenia

antybiotykiem, zw³aszcza w przypadku zaka¿enia epidemicznego znan¹ bakteri¹.
W¹tpliwoci odnonie do stosowania
antybiotyków dotycz¹ tak¿e HUS wywo³anego zaka¿eniem Pneumococcus, gdy¿ istnieje obawa wyzwolenia z zabitych bakterii
neuraminidazy, uszkadzaj¹cej ródb³onek
naczyñ. W postaci tej nie nale¿y stosowaæ
te¿ MO, które zawiera antygen Thomsena, odgrywaj¹cy rolê w patogenezie uszkodzenia ródb³onka w tej postaci HUS.
Podstaw¹ leczenia niebiegunkowej postaci HUS/TTP u doros³ych s¹ codzienne
PE, z usuwaniem 1 objêtoci osocza. W
ciê¿kich postaciach choroby PE wykonuje
siê 2 razy dziennie [10], a¿ do normalizacji
liczby p³ytek. Najczêciej uzupe³nia siê utracone osocze przez przetaczanie MO (4
jednostki na 1 litr usuniêtego osocza). Bezpieczniejsze jest MO traktowane rozpuszczalnikiem/detergentem, w celu pozbawienia go wirusów z otoczk¹ lipidow¹. Inni polecaj¹ przetaczanie nads¹czu krioprecypitatu, który nie zawiera czynnika vWF i fibrynogenu. Kliniczne efekty przetaczania kriosupernatantu i MO s¹ podobne. Do usuwania szkodliwych bia³ek w TTP/HUS mo¿na zastosowaæ kolumny immunoadsorpcyjne, np. Synsorb Pk.
W postaciach autoimmunologicznych
HUS/TTP, oprócz PF, stosowane s¹ te¿ glikokortykosteroidy. Mo¿na te¿ podawaæ winkrystynê, która w TTP powodowa³a wzrost
liczby p³ytek oraz zwiêkszenie aktywnoci
ADAMTS13 u prawie wszystkich leczonych
chorych. Opisano eksperymentalne próby
splenektomii, obustronnej nefrektomii, jednoczesnego przeszczepienia nerki i w¹troby oraz przeszczepiania szpiku w celu leczenia TTP. Prowadzone s¹ badania nad
przeciwcia³ami skierowanymi przeciwko C5
oraz inhibitory C3/C5 konwertazy [11].
Najwiêkszym postêpem w leczeniu niektórych postaci HUS/TTP u ludzi jest rytuksymab [1,3,14,18]. Fakhouri i wsp. opisali
11 pacjentów leczonych rytuksymabem w
czasie ostrego rzutu choroby [3] lub remisji
TTP ale z utrzymuj¹cymi siê przeciwcia³ami anty-ADAMTS13. U wszystkich chorych
uzyskano poprawê i znikniêcie przeciwcia³
w ci¹gu 8 tygodni od zastosowania leku. Nie
obserwowano tez w ci¹gu 12-18 miesiêcy
¿adnego nawrotu TTP. Remisjê TTP opisano te¿ po zastosowaniu rytuksymabu z cyklofosfamidem [19]. By³y te¿ próby stosowania do¿ylnie immunoglobulin, zw³aszcza
w HUS po przeszczepieniu nerki [13].
Przebieg HUS/TTP
Przebieg choroby zale¿y od jej postaci
oraz wieku chorego. U doros³ych przebieg
choroby jest czêsto ciê¿ki i prowadzi do
trwa³ego upoledzenia funkcji nerek lub
mierci. Leczenie PE zmniejszy³o jednak
miertelnoæ z 80 do ok. 20%.
U dzieci choroba trwa krótko i u wiêkszoci prowadzi do pe³nego wyleczenia. Po
niebiegunkowej postaci HUS/TTP mo¿e jednak dochodziæ do trwa³ego upoledzenia
funkcji nerek.
Powszechnie akceptowane wskaniki
z³ego rokowania to: ciê¿kie objawy mózgowe, anuria trwaj¹ca ponad 8 dni, leukocytoza >20 tysiêcy/mm3, zajêcie ponad 50% k³êbuszków nerkowych, zajêcie innych narz¹dów, takich jak p³uca, jelita i trzustka. U cho-
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rych z obecnoci¹ przeciwcia³ antyADAMTS13 ich miano mo¿e pozostawaæ
wysokie pomimo normalizacji liczby p³ytek.
Wg Wyllie i wsp predyktorami z³ego rokowania w TTP/HUS s¹: wiek >40 lat, ciê¿ka niedokrwistoæ (stê¿enie hemoglobiny <9
g/dl) i gor¹czka >38,5oC [17]. Nie wykazali
oni istotnego znaczenia p³ci, liczby p³ytek,
stê¿enia kreatyniny, obecnoci objawów
neurologicznych.
Odleg³e rokowanie w postaciach biegunkowych jest lepsze. Czêsto dochodzi do
pe³nego wyleczenia, ale u wielu pacjentów
utrzymuje siê albuminuria i niewielkie
zmniejszenie filtracji k³êbuszkowej [5].
Zapobieganie HUS polega na unikaniu
czynników infekcyjnych i leków. Nale¿y unikaæ zatrucia pokarmowego, zw³aszcza zaka¿enia E. coli, produkuj¹cej shigatoksynê.
Na zaka¿enie nara¿aj¹:
- surowe lub niedosma¿one miêso (tatar, mielony, hamburger),
- niepasteryzowane mleko, sery,
- u¿ywanie tych samych talerzy i sztuæców do surowego i sma¿onego miêsa,
- kontakt z chorym (¿³obki, przedszkola, domy opieki). W opracowaniu jest szczepionka przeciwko E.coli O157:H7, ale
szczep ten mo¿e mutowaæ, co utrudnia jej
powszechne zastosowanie.
W przypadku wyst¹pienia biegunki nie
nale¿y stosowaæ leków hamuj¹cych motorykê jelit, gdy¿ utrudnia to eliminacjê bakterii. W postaciach nawracaj¹cych i rodzinnych TTP, wynikaj¹cych z niedoboru MP
vWF, suplementacja tej proteazy, w postaci niewielkich objêtoci wie¿o mro¿onego
osocza co 2-3 tygodnie, zapobiega nawrotom choroby. Uzupe³nianie czynnika H przez
przetaczanie osocza mo¿e byæ nieefektywne, gdy¿ jego stê¿enie w osoczu jest bardzo ma³e.
Nawroty HUS mog¹ wystêpowaæ tak¿e
u chorych przewlekle dializowanych, pogarszaj¹c ich prze¿ycie [12]. Czynnikami usposabiaj¹cymi do nawrotów HUS u chorych
leczonych dializami s¹: zespó³ antyfosfolipidowy i toczeñ rumieniowaty uk³adowy.

HUS/TTP u chorych
po przeszczepieniu nerki
Postaæ biegunkowa nie daje nawrotów
po przeszczepieniu nerki [13,15]. Nietypowy HUS daje nawroty u oko³o po³owy chorych. Genetycznie uwarunkowany niedobór
czynnika H lub I powoduje nawroty u prawie wszystkich chorych. Mutacje genu MCP
nie daj¹ nawrotów do przeszczepionej nerki. Po przeszczepieniu nerki najczêciej
wystêpuje HUS de novo, bêd¹cy nastêpstwem stosowania inhibitorów kalcyneuryny (cyklosporyna lub takrolimus). Opisywano tak¿e HUS po leczeniu rapamycyn¹,
OKT3 i ATG.
Zespó³ mo¿e mieæ postaæ uogólnion¹,
z hemoliz¹ i ma³op³ytkowoci¹ lub ograniczon¹ tylko do przeszczepionej nerki i mo¿liw¹ do rozpoznania tylko na podstawie biopsji. Postaæ uogólniona jest ciê¿sza, czêsto
wymaga leczenia dializami i plazmaferezami. Doprowadza do utraty przeszczepu w
prawie 40%. Lokalny HUS/TTP ma ³agodniejszy przebieg, rzadko wymaga leczenia
dializami lub/i PF, zwykle nie doprowadza
do utraty przeszczepu. Konieczne jest odstawienie inhibitorów kalcyneuryny z konwersja na lek immunosupresyjny z innej grupy. Wyj¹tkowo, i bardzo ostro¿nie, mo¿na
spróbowaæ za zamiany leków z grupy inhibitorów kalcyneuryny. W przypadkach opornych na leczenie PE skuteczne mo¿e byæ
dodatkowe podanie do¿ylnie immunoglobulin. Nale¿y zawsze braæ pod uwagê mo¿liwoæ sprawczej roli CMV, co wymaga podania gancyklowiru. Nale¿y unikaæ ponownego podawania leku immunosupresyjnego, który wywo³a³ HUS/TTP.
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