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Nefropatia w przebiegu plamicy
Henocha-Schönleina
Choroba (zespó³, plamica) Henocha-Schönleina to zapalenie drobnych naczyñ przebiegaj¹ce z dominuj¹c¹ obecnoci¹ z³ogów IgA, zlokalizowane w skórze, jelicie i k³êbuszkach nerkowych. Zapalenie nerek w przebiegu tej choroby
wystêpuje w ka¿dym wieku, niemniej znacznie czêciej < 15 roku ¿ycia. Postaci
przebiegaj¹ce bez uszkodzenia nerek lub z ³agodnie wyra¿onymi objawami
nefropatii nie wymagaj¹ leczenia, natomiast postaci z objawami ciê¿kiej nefropatii wymagaj¹ terapii. Opisano szereg ró¿nych schematów leczenia, w tym monoterapii i leczenia skojarzonego. Najczêciej kojarzone s¹: steroidy oraz cyklofosfamid (lub azatiopryna). W przypadkach przebiegaj¹cych z zespo³em nerczycowym stosowano z powodzeniem cyklosporynê A. Do immunosupresji do³¹czano tak¿e dipirydamol, dikumarol oraz (wyj¹tkowo) urokinazê. W leczeniu
najciê¿szych postaci choroby stosowano plazmaferezy, samodzielnie lub w skojarzeniu z immunosupresj¹. Skutecznoæ terapii monitorowana jest popraw¹
kliniczn¹ oraz ocen¹ indeksu zmian aktywnych i przewlek³ych w powtarzanych
biopsjach nerki. Rokowanie postaci ³agodnych jest dobre przez wiele lat. U chorych doros³ych szybciej dochodzi do przewlek³ej niedomogi nerek ni¿ u dzieci.
Postêp nefropatii wykazuje korelacjê z nasileniem podocytopenii. Choroba mo¿e
nawracaæ po transplantacji nerki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 186-192)
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Henoch-Schönlein nephritis
The disease (syndrome; purpura) of Henoch-Schönlein is specific type of
vasculitis with dominating presence of IgA deposits localized in skin, gut and
renal glomeruli. Nephritis may occur at any age, however is predominantly seen
in patients younger than 15 years. Cases of purpura with no renal damage or
mild nephropathy do not require any specific therapy, while severe forms must
be treated. Different protocols have been reported, both monotherapy and combined treatment modalities. Steroids and cyclosphosphamide (or azathioprine)
are the most frequently used option. Cyclosporine was also used in nephrotic
cases. Immunosuppression was also combined with dipirydamole, warfarine or
urokinase. Plasmapheresis was used in the severe cases, alone or in combination with immunosuppression. The treatment efficacy was monitored with clinical evaluation and repeated assessment of pathomorphological active/chronic
index in renal biopsies. Long-term outcome is favorable in mild cases. In more
severe cases the outcome is worse and in adult patients chronic renal failure
develops more rapidly. The clinical progress of nephropathy is correlated with
severity of podocytopenia.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 186-192)

Zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ przez Chapel Hill Consensus Group choroba (zespó³;
plamica) Henocha-Schönleina to zapalenie
drobnych naczyñ, przebiegaj¹ce z dominuj¹c¹ obecnoci¹ z³ogów IgA, zlokalizowane
w skórze, jelicie i k³êbuszkach nerkowych,
któremu towarzyszy ból albo zapalenie stawów [24]. Historia opisu tego zespo³u siêga
XIX wieku (tabela I). W jej przebiegu wystêpuj¹ objawy pozanerkowe oraz objawy ze
strony nerek. Obejmuj¹ one obecnoæ krwotocznej wysypki na tylnych powierzchniach
cia³a, bóle i zapalenie stawów (kolanowych,
skokowych, nadgarstka i palców; rzadziej
stawów krêgos³upa lub barkowych), obrzêki na skórze, napadowe bóle brzucha nie-
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kiedy z towarzysz¹cym krwawieniem z
przewodu pokarmowego oraz objawy nefropatii o szerokim spektrum  od niewielkiego
krwinkomoczu do ostrej niewydolnoci nerek z nadcinieniem têtniczym. Czêstoæ
wystêpowania poszczególnych objawów klinicznych u chorych doros³ych przedstawiono w tabeli II [9,38,41]. Ró¿nice miêdzy klinicznym obrazem plamicy HenochaSchönleina u chorych doros³ych i dzieci
przedstawiono w tabeli III, wykazuj¹c tylko
czynniki istotnie ró¿ne.
Mechanizm i t³o genetyczne
Pod³o¿em patologicznym objawów pozanerkowych w chorobie Henocha-Schönle-
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Postaæ kliniczna

Niewielkie nasilenie nefropatii

Bez leczenia

Znaczne nasilenie nefropatii

Steroidy
CYC
AZA
CsA
Dipirydamol (?)
Dikumarol (?)
Urokinaza (?)
Heparyna (?)
ACEi (?)

Plazmafereza
IgG iv. (?)

[CYC - cyklofosfamid, AZA - azatiopryna, CsA - cyklosporyna, ACEi - inhibitor konwertazy angiotensyny;
IgG-immunoglobuliny]
Rycina 1
Tabela I
Historia opisu choroby Henocha-Schönleina.
History of Henoch-Schönlein disease description.


Heberden - rok 1806; opis przypadku zapalenia naczyñ skórnych



Schönlein  rok 1837; opis przypadku peliosis reumatica;
skojarzenie zapalenia naczyñ skórnych i bólu w stawie



Henoch  rok 1874; opis czworga dzieci z zapaleniem naczyñ skórnych, bólem stawu, kolkowym
bólem ¿o³¹dka i krwawieniem z przewodu pokarmowego



Henoch  rok 1899; odnotowa³ obserwacje o dodatkowym zajêciu nerek przez proces chorobowy



Urizar  rok 1968 wykaza³ obecnoæ depozytów IgA w bioptacie nerki chorych z chorob¹ HenochaSchönleina

Tabela II
Czêstoæ wystêpowania objawów klinicznych u chorych doros³ych [9,38,41].
Prevalence of clinical symptoms in adult patients [9,38,41].
Wg
Wg

Wg

Rauta et al

Pillebout et

Coppo et al

(2002)

al (2002)

(1997)

redni wiek

38

50

41

P³eæ (M/K %)

47/53

63/27

60/40

D³ugoæ obserwacji (lata)

6,1

14,8

4,9

Objawy kliniczne (% chorych) :

%

%

%

T³o infekcyjne

29

32

41

Plamica

100

96

96

Objawy ze strony przewodu pokarmowego

24

48

48

Bóle/zapalenie stawów

21

61

45

Nieprawid³owy osad moczu poprzedzaj¹cy jawne objawy

18

0,8

9

Epizody krwiomoczu makroskopowego

10

10

4

Krwinkomocz

100

94

100

Bia³komocz

71

96

96

Bia³komocz nerczycowy

26

28

30

Upoledzenie czynnoci nerek

44

32

24

Nadcinienie têtnicze

42

36

21

kliniczne

ina jest leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ z naciekiem z³o¿onym z granulocytów
i komórek jednoj¹drowych. W cianie naczyñ i nacieku stwierdza siê du¿¹ iloæ IgA i
C3. Zmiany dotycz¹ ma³ych naczyñ i obej-

muj¹ równie¿ cianê naczyniow¹. Zmiany
naczyniowe w skórze mog¹ wystêpowaæ
tak¿e w miejscach, w których nie ma widocznej wysypki. W nefropatii dominuj¹cym
zaburzeniem jest odk³adanie siê IgA1 i C3
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w k³êbuszkach. U chorych stwierdza siê
zwiêkszenie stê¿enia ubogiego w galaktozê IgA w surowicy i obecnoæ kr¹¿¹cych
kompleksów immunologicznych zawieraj¹cych IgA. Ich obecnoæ aktywuje uk³ad dope³niacza, a stosunkowo niewielka iloæ C4
w z³ogach wskazuje na dominuj¹c¹ rolê aktywacji jego alternatywnej drogi. U dzieci z
zespo³em H-S stwierdza siê równie¿ podwy¿szone stê¿enie IgE w surowicy [17, 32,
35]. Ocena znaczenia t³a genetycznego dla
predyspozycji i ciê¿koci przebiegu klinicznego choroby jest zró¿nicowana. Niejednoznaczne dane opublikowano na temat istotnoci znaczenia polimorfizmu genu reguluj¹cego uk³ad renina-angiotensyna. W jednym z doniesieñ potwierdzono istnienie takiej korelacji z podatnoci¹ na zachorowanie [37]. W innym wykazano, ¿e polimorfizm
delecyjny jest czynnikiem predykcyjnym dla
wystêpowania utrwalonego bia³komoczu w
przebiegu tej choroby [57]. W jeszcze innym
raporcie, po adjustowaniu (w analizie) rokowania do obecnoci innych, tradycyjnych
czynników ryzyka (tj. nadcinienia i bia³komoczu) choroby nerek, nie potwierdzono
zale¿noci miêdzy polimorfizmem genu dla
ACE, a ciê¿koci¹ przebiegu zapalenia nerek [4]. W jednej z prac wykazano, ¿e obecnoæ HLA-B35 wykazuje zwiêkszon¹ podatnoæ na rozwój zapalenia nerek w przebiegu choroby H-S [1]. W zwi¹zku z faktem, i¿
w przebiegu zapalenia nerek, zw³aszcza
przebiegaj¹cego z du¿ymi stratami bia³ka z
moczem, stwierdzano podwy¿szenie stê¿enia kilku cytokin badano t³o genetyczne tego
zjawiska. Wykazano, ¿e nosicielstwo allelu
IL-1b (-511) T u chorych z jawn¹ postaci¹
zapalenia naczyñ skórnych w przebiegu
choroby H-S koreluje z ciê¿koci¹ objawów
ze strony nerek [2]. Podobne obserwacje dotyczy³y obecnoci alleli ILRN*2, których
obecnoæ korelowa³a z ciê¿koci¹ plamicy
[3]. W ostrej fazie choroby stê¿enie ródb³onkowego czynnika wzrostu naczyñ
(VEGF) w surowicy jest podwy¿szone [56].
W badaniach dotycz¹cych t³a genetycznego tego zagadnienia stwierdzono, ¿e obecnoæ haplotypu -1154A/-634G genu promotora VEGF wykazuje zdolnoæ ochronn¹,
zapobiegaj¹c¹ rozwojowi zapalenia nerek u
nara¿onych osób [45].
Wystêpowanie plamicy HenochaSchönleina wi¹zano w obecnoci¹ szeregu
antygenów. Wymieniono je w tabeli IV [39].
Epidemiologia
Ogólna czêstoæ wystêpowania nowych
przypadków (incidence) plamicy HenochaSchönleina w populacji dzieciêcej wynosi 1318/100 000, przy czym ok. 3 przypadków
ujawnia siê poni¿ej 10 roku ¿ycia i czêciej
u ch³opców. Do 60% przypadków u dzieci
demonstruje objawy nefropatii [42,53]. Czêstoæ wystêpowania (incidence) zapalenia
nerek u osób doros³ych (potwierdzonego w
biopsji) w przebiegu choroby HenochaSchönleina wynosi ok. 5-10 nowych przypadków/100 000 populacji rocznie [51].
Od lat podstaw¹ rozpoznania jest ró¿nicowanie kliniczne zgodnie z kryteriami
American College of Rheumatology. Obecnoæ dwóch sporód czterech objawów pozwala odró¿niæ plamicê Henocha-Schönleina od innych odmian zapalenia naczyñ z
czu³oci¹ rzêdu 87,1% i swoistoci¹ 87,7%.
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Tabela III
Istotne ró¿nice miêdzy klinicznym obrazem choroby Henocha-Schönleina u chorych doros³ych i dzieci [17].
Significant differences in clinical features of Henoch-Schönlein disease in adult and pediatric patients [17].

Parametr

Czêciej u

Wartoæ p

Przewaga p³ci mêskiej

doros³ych

< 0,05

Czêstsze wystêpowanie choroby wiosn¹/zim¹

dzieci

< 0,05

Bóle stawowe

dzieci

< 0,001

Zapalenie stawów

dzieci

< 0,001

Zajêcie nerek

dzieci

<0,05

Tabela IV
Antygeny, których obecnoæ wykazuje zwi¹zek z rozwojem choroby Henocha-Schönleina [39].
Antigens associated with Henoch-Schönlein purpura [39].
Antygeny zwi¹zane z zaka¿eniami

wirus odry, ró¿yczki, winki, parvovirus B19, Coxsackie, adenowirusy,
Mycoplasma, Toxocara, ameba, Salmonella hirschfeldi, Clostridum difficile,
Morganella morgani, Streptococcus, Legionella, Helicobacter pylori

Antygeny zwi¹zane z lekami

wankomycyna, ranitydyna, streptokinaza, cefuroksym, diklofenac, enalapryl,
kaptopryl

Antygeny zwi¹zane z nowotworami

bia³aczki i ch³oniaki, rak piersi, drobnokomórkowy rak p³uca, zespo³y
mielodysplastyczne,

Inne

przewlek³a autosomalna recesywna choroba ziarniniakowa
nadwra¿liwoæ na alergeny pokarmowe nadwra¿liwoæ na zimno

Tabela V
Kryteria American College of Rheumatology pomocne w rozpoznawaniu choroby Henocha-Schönleina
[32].
American College of Rheumatology diagnostic criteria of Henoch-Schönlein purpura [32].



objawów


typowa plamica na skórze



angina jelitowa (bóle brzucha i krwista
biegunka)



Tabela VI
Klasyfikacja zmian obserwowanych w mikroskopie
wietlnym u chorych z zespo³em Henocha- Schönleina (wed³ug International Study of Kidney Disease
in Childhood).
International Study of Kidney Disease in Childhood
pathomorphological classification of HenochSchönlein nephritis.

Klasa

Rodzaj zmian
patomorfologicznych

Klasa I

Zmiany minimalne

Klasa II

Rozplem mezangium

Klasa III



ogniskowy



rozlany

Rozplemowe mezangialne kzn.
Pó³ksiê¿yce < 50%

Klasa IV



ogniskowe



rozlane

Rozplemowe mezangialne kzn.
Pó³ksiê¿yce 50-75%

Klasa V

1.

ogniskowe

2.

rozlane

Rozplemowe mezangialne kzn
Pó³ksiê¿yce > 75%

Klasa VI
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a)

ogniskowe

b)

rozlane

Mezangio-kapilarne KZN typu I

wiek < 20 lat w chwili wyst¹pienia

obecnoæ granulocytów w cianach
drobnych naczyñ

Zastosowanie trzech (z 4) kryteriów (wiek +
angina jelitowa + biopsja tkanki z obecnoci¹ naczyñ) zwiêksza czu³oæ (do 89,4%) i
swoistoæ (do 88,1%) rozpoznania [32]. Kryteria przedstawiono w tabeli V. Wartoæ predykcyjna tej klasyfikacji (stosowanej odrêbnie i w odpowiednich modyfikacjach w ró¿nych odmianach zapalenia naczyñ) spotyka³a siê tak¿e z krytyk¹. Kilka lat po jej opublikowaniu wykazano badaj¹c liczn¹ grupê 147 chorych, ¿e w wielu przypadkach
stosowanie opisanych kryteriów da³o wynik
fa³szywie dodatni, niemniej problem ten dotyczy³ przede wszystkim innych typów zapalenia naczyñ [40]. Diagnostyka szczegó³owa plamicy Schönleina-Hemocha zawiera elementy oceniaj¹ce czynnoæ nerek,
w¹troby, uk³ad krzepniêcia, stan przewodu
pokarmowego oraz panel badañ serologicznych, potrzebnych do ró¿nicowania typu
zapalenia naczyñ i/lub podejrzewanej choroby uk³adowej. Wa¿nym elementem s¹
badania morfologiczne bioptatu nerki i/lub
skóry.
Patomorfologia zmian w biopsji
nerki
W nerkach zmiany na ogó³ rozmieszczone s¹ ogniskowo i segmentalnie. W ³agodniejszych postaciach choroby wystêpuje rozplem mezangium, a w ciê¿szych rozplem
wewn¹trzw³oniczkowy z tworzeniem pó³ksiê¿yców. Zakres nasilenia zmian mikroskopowych jest du¿y. W zale¿noci od na-

silenia i charakteru zmian Miêdzynarodowa
Grupa Badawcza Chorób Nerek u Dzieci
(International Study of Kidney Diseases in
Childhood; ISKDC) zaleca podzia³ zmian
obserwowanych w mikroskopie wietlnym
na VI klas. Skalê tê niejednokrotnie modyfikowano, podobnie jak skale oceniaj¹ce
zmiany morfologiczne u chorych doros³ych
[11,14,16,18,21]. Trzy nieco odmienne klasyfikacje przedstawiono w tabelach VI, VII
i VIII. Ogólnie  im wy¿szy stopieñ wykazuje obraz bioptatu nerki w jakiekolwiek z tych
klasyfikacji, tym gorszy jest przebieg kliniczny choroby. Sta³ym objawem jest obecnoæ
z³ogów IgA i C3 w mezangium i w pêtlach
naczyniowych k³êbuszka. Na ogó³ towarzysz¹ im z³ogi fibrynogenu. W najbardziej zaawansowanych i le rokuj¹cych stadiach
choroby (klasie V i VI) obserwuje siê z³ogi
IgA zlokalizowane g³ównie w cianie naczyñ
pêtli. Badanie w mikroskopie elektronowym
ujawnia obecnoæ gêstych z³ogów po³o¿onych w mezangium i podródb³onkowo, z³o¿onych z IgA1 i C3. W miarê przybywania
z³ogów przesuwaj¹ siê one podnab³onkowo.
Dodatkowym i wa¿nym elementem oceny
patomorfologicznej zmian w nerkach w przebiegu choroby Henocha-Schönleina jest stosowanie skali ilociowej (i pó³- ilociowej)
dla okrelonych zmian ostrych i przewlek³ych (grading/staging). Obliczana na tej
podstawie wartoæ odpowiednigo wskanika jest wykorzystywana do oceny efektwnoci leczenia (przy powtarzaniu biopsji nerki) oraz rokowania. W tabeli IX przedstawiono elementy badania patomorfologicznego
wykorzystywane w takiej ocenie [54].
Niektórzy autorzy podkrelaj¹ wartoæ
diagnostyczn¹ biopsji skóry wykonywanej u
pacjentów z chorob¹ Henocha-Schönleina.
Zalet¹ (oprócz czu³oci i swoistoci) jest ³atwoæ wykonania badania i jego wzglêdnie
niewielka inwazyjnoæ [12].
Jednym z wa¿niejszych elementów ró¿nicowania rozpoznania jest odró¿nienie
choroby Henocha-Schönleina od nefropatii
IgA. Nie jest to proste, bowiem (cytuj¹c Jeana-Claude'a Davina, znanego eksperta w
tym temacie) nefropatia IgA to jeden z wariantów choroby Schönleina-Henocha ograniczony do nerek.
Podobieñstwa i ró¿nice w tym zakresie
przedstawiono w tabelach X, XI i XII [13].
Powik³ania plamicy
Henocha-Schönleina
W czêci przypadków, w tym zw³aszcza
u dzieci w przebiegu choroby HenochaSchönleina, obok klasycznych objawów choroby, mo¿e dochodziæ do ró¿nych wielonarz¹dowych powik³añ. Uznaje siê, ¿e ich przyczyn¹ jest zajêcie procesem zapalnym drobnych naczyñ w innych narz¹dach, wtórne
krwawienie i/lub ucisk w okrelonym miejscu przez (ukryty) drobny krwiak. Wymieniono je w tabeli XIII.
Leczenie choroby
Schöneina-Henocha
Postaci ³agodne, bez objawów nefropatii, nie wymagaj¹ farmakoterapii.
W postaciach o znacznym nasileniu objawów stosuje siê przede wszystkim kortykoterapiê.
Zakres mo¿liwoci terapeutycznych
przedstawiono na rycinie 1.
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Tabela VII
Klasyfikacja zmian morfologicznych w nerce w przebiegu choroby Henocha- Schönleina wg. Emancipatora
[14].
Henoch- Schönlein nephritis pathomorphological classification acc.to Emancipator [14].
Klasa
Zmiany patomorfologiczne

I

Zmiany minimalne

II

Izolowany rozplem mezangium

III

Izolowany rozplem mezangium

Ogniskowa i segmentalna proliferacja wewn¹trzw³oniczkowa
Ogniskowa proliferacja wewn¹trzw³oniczkowa
Rozlana proliferacja wewn¹trzw³oniczkowa
Obecnoæ pó³ksiê¿yców w < 50 % k³êbuszków
IV

Rozlana proliferacja wewn¹trzw³oniczkowa
Obecnoæ pó³ksiê¿yców w 50-75 % k³êbuszków

V

Obecnoæ pó³ksiê¿yców w > 75 % k³êbuszków

VI

Pseudo-mezangiokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek

Tabela VIII
Klasyfikacja Lee (modyfikacja klasyfikacji wg. Meadows) [30].
Henoch-Schönlein nephritis pathomorphological classification acc. to Lee (modified Meadows' criteria) [30].
Nasilenie

Zmiany k³êbuszkowe

Zmiany cewkowo-ródmi¹¿szowe

I

Bez zmian

Nie ma

Niewielki segmentalny przybytek macierzy
mezangium z lub bez proliferacji komórek
mezangium
II

Poni¿ej po³owy k³êbuszków wykazuje zlolalizowan¹

Nie ma

proliferacjê mezangium i niewielkie stwardnienie
III

IV

Rozlana proliferacja mezangium o zmiennym

Ogniskowy obrzêk tkanki ródmi¹¿szowej i

nasileniu

niewielkie nacieki komórkowe w ródmi¹¿szu

W nielicznych k³êbuszkach obecnoæ tworz¹cych

nerki

sie niewielkich pó³ksiê¿yców

Rzadko widoczny zanik cewek

Nasilona i rozlana proliferacja mezangium

Zanik cewek, zapalenie tkanki

Pó³ksiê¿yce wystêpuj¹ce w < 45% k³êbuszków

ródmi¹¿szowej, nieliczne komórki

Widoczne k³êbuszki z czêciowym lub ca³kowitym

piankowate w ródmi¹¿szu nerki

ogniskowym stwardnieniem (FSGS)
V

Zmiany jak w kategorii IV, ale o wiêkszym nasileniu

Zmiany jak w kategorii IV, ale o wiêkszym

Pó³ksiê¿yce wystêpuj¹ce w > 45% k³êbuszków

nasileniu

Tabela IX
Elementy patomorfologiczne brane pod uwagê w ilociowej ocenie nasilenia zmian w zapaleniu nerek w
chorobie Henocha-Schönleina.
Pathomorphological parameters included in quantitative evaluation of Henoch- Schönlein nephritis
renal biopsy.

Postaæ kliniczna

Choroba czêciej wystêpuje u osób p³ci mêskiej
Krwiomocz czêsto towarzyszy infekcjom dróg oddechowych
Choroba mo¿e doprowadziæ do niewydolnoci nerek
Choroba mo¿e nawróciæ po transplantacji nerki

Patomorfologia

Dominuj¹ z³ogi IgA1 w mezangium
W ME obecnoæ gêstych z³ogów w mezangium

Rozplem komórek mezangium

Rozplem komórek mezangium

Rozplem wewn¹trzw³oniczkowy
Martwica
Obecnoæ pó³ksiê¿yców (% k³êbuszków)

Z³ogi IgA w skórze
Nieprawid³owoci w zakresie IgA

Obecnoæ w kr¹¿eniu kompleksów zawieraj¹cych IgA

Nasilenie zmian k³êbuszkowych (CG 1-CG 3)
(TIG 1-TIG 3)
Szkliwiej¹ca arteriolopatia

Tabela X
Podobieñstwa miêdzy nefropati¹ IgA (IgAN) i nefropati¹ w przebiegu choroby Henocha-Schönleina
(HSPN) [13].
Similarities between IgA nephritis and HenochSchönlein nephritis [13].

Nieprawid³owa glikozylacja IgA1
Podwy¿szone stê¿enie IgA, polimerycznego IgA oraz IgA1 w surowicy

Nacieki leukocytarne
Nasilenie zmian cewkowo-ródmi¹¿szowych

Pogl¹dy na temat zasadnoci stosowania kortykoterapii w przypadkach plamicy
Henocha-Schönleina o ³agodnym nasileniu
nie s¹ zgodne. Wed³ug niektórych doniesieñ, tzw. wczesne (wyprzedzaj¹ce) podanie kortykoidów u chorych bez jawnych
objawów nefropatii mo¿e uchroniæ przed jej
rozwojem [33]. Przecz¹ temu pogl¹dowi wyniki badañ przeprowadzonych za zachowaniem zasady evidence-based medicine, a
tak¿e inne, z których wynika, i¿ postêpowanie takie nie ma uzasadnienia [5,23,47].
Terapia wstêpna stosowana w ciê¿szych
postaciach choroby Henocha-Schönleina
zawsze zawiera kortykoidy, podawane drog¹ doustn¹ lub do¿yln¹. W jednym z badañ,
w których oceniano skutki podawania uderzeniowych dawek metyloprednizolonu u
chorych z rozpoznanym mezangio-kapilarnym k³êbuszkowym zapaleniem nerek (klasa VI wg ISKDC), wykazano, ¿e terapia ta,
w przebiegu której, po zakoñczeniu podawania pulsów stosowano nastêpnie stopniowo redukowan¹ kortykoterapiê doustn¹
(30 mg/m2/1,73m2 przez 1 miesi¹c, nastêpnie co drugi dzieñ, nastêpnie 15 mg etc. do
wycofania leku)  by³a skuteczna pod wzglêdem klinicznym. Wykazano tak¿e (powtarzaj¹c biopsje nerki i stosuj¹c ocenê zakresu grading i staging), ¿e leczenie to powodowa³o ust¹pienie zmian ostrych, choæ nie
przewlek³ych [34]. Wielu klinicystów w przypadkach o ciê¿szym przebiegu kojarzy³o
kortykoterapiê z lekami antyprofliferacyjnymi  cyklofosfamidem lub azatiopryn¹. Leczenie mia³o na ogó³ podobn¹ dynamikê: po
podaniu kilku uderzeniowych dawek metyloprednizolonu, przez kilka  kilkanacie
miêsiecy prowadzono terapiê podtrzymuj¹cê, z³o¿on¹ z prednizonu i leku alkiluj¹cego. Leczenie takie oceniano jako skuteczne zarówno u chorych doros³ych, jak u dzieci, niemniej badania te nie by³y na ogó³ prowadzone na zasadach evidence based medicine [6,15,49,51]. Odmian¹ tego postêpowania jest stosowanie skojarzenia leków al-

Zwiêkszona synteza IgA przez limfocyty B
Inne

nieprawid³owoci

uk³adu

immunologicznego

Obni¿enie aktywnoci uk³adu siateczkowo-ródb³onkowego
Wysokie stê¿enie IgE
Czêste wystêpowanie fenotypu C4B null
Zwiêkszone wydalanie z moczem IL-1 i TNFa

Zaburzenia przepuszczalnoci

Zwiêkszona przepuszczalnoæ luzówki jelita dla 51Cr EDTA

luzówek
Zaburzenia uk³adu krzepniêcia
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Tabela XI
Ró¿nice miêdzy nefropati¹ IgA (IgAN ) i nefropati¹ w przebiegu choroby Henocha-Schönleina (HSPN) [13].
Differences between IgA nephritis and Henoch-Schönlein nephritis [13].
IgAN

HSPN

Objawy kliniczne:
Objawy pozanerkowe

-

Wiek w momencie rozpoznania choroby (najczêciej)

+
>15 lat

< 15 lat

Ryzyko przewlek³ej choroby nerek

+/-

+++

Postaci wtórne do innych schorzeñ

+

+++

++

+/-

Zespó³ nerytyczny/nerczycowy

Patomorfologia:
Rozplem wewn¹trzw³oniczkowy

+/-

++

Pó³ksiê¿yce nab³onkowe

+/-

++

Oko³onaczyniowe z³ogi IgA

+/-

++

Gêste z³ogi podnab³onkowe/podródb³onkowe

+/-

++

Z³ogi w³óknika

+/-

++

7S-19S

>19S

Wysokie stê¿enie IgE

+

++

Wysokie stê¿enie kationowego bia³ka ezozynofili (ECP)

-

+

Kr¹¿¹ce IgA:
Wielkoæ kompleksów zawieraj¹cych IgA
Inne zaburzenia uk³adu immunologicznego:

Tabela XII
Ró¿nice w zakresie uk³adu krzepniêcia miêdzy nefropati¹ IgA (IgAN ) i nefropati¹ w przebiegu choroby Henocha-Schönleina (HSPN) [13].
Differences between IgA nephritis and HenochSchönlein nephritis in terms of coagulation disturbances [13].

Marker

IgAN HSPN

¯ plazminogen

++

+

 Inhibitor syntezy PGI2

+

++

¯¯ czynnika XIII

+/-

+++
(ostra faza

(stabilizatora fibryny)

choroby)

PGI2 - prostagladyna I2
vWf - czynnik von Willebranda

 vWf

++

++

Liczba depozytów w³óknika

+

+++

in-situ w k³êbuszku

Tabela XIII
Pozanerkowe powik³ania w przebiegu choroby Henocha-Schönleina.
Extrarenal complications in Henoch-Schönlein purpura.
Uk³ad
Objawy
Orodkowy uk³ad nerwowy

Silne bóle g³owy

(OUN)

Krwawienie do ró¿nych przestrzeni OUN
Drgawki
Ogniskowe ubytki neurologiczne
Pora¿enia

Zaburzenia zapisu EEG
Obwodowy uk³ad nerwowy

Pora¿enia ró¿nych nerwów (twarzowego, ³okciowego, kulszowego)
Polineuropatie (z. Guillein-Barre, poliradikuloneuropatia, zapalenie splotu
barkowego)

Uk³ad oddechowy

ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc (uszkodzenie kapilarów pêcherzykowych przez
z³ogi kompleksów immunologicznych)
Krwawienie do op³ucnej

Uk³ad moczowo-p³ciowy

Zapalenie j¹der i naj¹drza
Krwotoczne zapalenie pêcherza moczowego
Zapalenie moczowodów

kiluj¹cych z kortykoidami podawanymi drog¹ wy³¹cznie doustn¹ [55]. W przypadkach
k³êbuszkowego zapalenia nerek przebiega190

j¹cego z zespo³em nerczycowym stosowano z powodzeniem cyklosporynê A. Oprócz
tych wskazañ, cyklosporynê stosowano (po-

dobnie jak w leczeniu innych glomerulopatii) w przypadkach steroido-zale¿noci lub
 opornoci plamicy Henocha-Schönleina
[22,50]. Do steroidów i leków immunosupresyjnych dodawano w niektórych przypadkach choroby Henocha-Schönleina leki
przeciwkrzepliwe (warfarynê), przeciwp³ytkowe (dipirydamol), a nawet trombolityczne
(urokinazê). Ich znaczenie dla poprawy efektu terapeutycznego nie zosta³o nale¿ycie
ocenione i nie by³o badane z zachowaniem
zasad evidence based medicine [26, 36].
W ciê¿kich przypadkach i przy szybkim
postêpie nefropatii stosowano tak¿e plazmaferezê. Zabiegi kojarzono z immunosupresj¹, ale tak¿e bywa³y jedyn¹ form¹ terapii. Zazwyczaj wykonywano kilka zabiegów co 2-3 dni, a nastêpnie zwiêkszano odstêpy czasu miêdzy kolejnymi procedurami. Wskazaniem do plazmaferezy bywa³y
tak¿e objawy pozanerkowe  ze strony
orodkowego uk³adu nerwowego [7,
8,27,48].
W leczeniu nefropatii w przebiegu choroby Henocha-Schönleina stosowano tak¿e immunoglobuliny podawane drog¹ do¿yln¹ w ró¿nych dawkach, zarówno wysokich (2 g/kg), jak niskich (0,058 g/kg). Po
raz kolejny nale¿y podkreliæ ograniczon¹
wiarygodnoæ tych raportów, przy nieobecnoci grup kontrolnych oraz kojarzeniu kilku ró¿nych leków w ka¿dym przypadku
[28,44].
Rokowanie
Rokowanie w chorobie HenochaSchönleina jest w wiêkszoci przypadków
o ³agodnym i rednim nasileniu objawów 
dobre, bowiem albo choroba o tym przebiegu ma charakter samoograniczaj¹cy siê,
b¹d efekt terapii jest zadowalaj¹cy. W odniesieniu do nefropatii i ryzyka przewlek³ej
niewydolnoci nerek, to ryzyko jej rozwoju
i postêpu wykazuje korelacjê z nasileniem
objawów na pocz¹tku choroby.
W ocenie rokowania wykorzystywano
tak¿e bardziej szczegó³owe analizy, zawieraj¹ce oprócz objawów klinicznych tak¿e
wynik badania patomorfologicznego, w tym
indeks zmian ostrych i przewlek³ych. W
wieloletniej obserwacji chorych doros³ych
analiza wieloczynnikowa wykaza³a istotne
znaczenie czynników zarówno klinicznych,
jak patomorfologicznych dla rozwoju przewlek³ej niewydolnoci nerek [38]. Przedstawiono je w tabeli XIV.
W wieloletniej obserwacji populacji
chorych doros³ych i dzieci prowadzonej
przez w³osk¹ grupê badawcz¹ wykazano,
¿e odsetek 10-letniego utrzymania czynnoci nerek (renal survival) wynosi³ ok.70%
[9]. Szczegó³owe dane przedstawiono w
tabeli 15. W publikacji dotycz¹cej jednej z
najd³u¿ych obserwacji (24 lata) czynnoci
nerek u osób doros³ych, które w dzieciñstwie przeby³y chorobê Henocha-Schönleina równie¿ potwierdzono, ¿e rokowanie
wykazuje zwi¹zek z nasileniem poczatkowych objawów choroby. U osób bez objawów nefropatii rokowanie by³o dobre w
100% przypadków (w tym 89% by³o ca³kowicie zdrowych, a u 11% stwierdzano niewielkie zmiany w osadzie moczu). Sporód
osób z krwinkomoczem i bia³komoczem w
wywiadzie, 72% by³o po 24 latach ca³kowicie zdrowych (u 17% pozosta³ych stwier-

R. Grenda

Tabela XIV
Wynik analizy wieloczynnikowej czynników ryzyka rozwoju zaawansowanej przewlek³ej niewydolnoci nerek w przebiegu choroby Henocha-Schönleina u osób doros³ych [38].
Significant factors involved in progression of chronic renal failure in adult patients with Henoch-Schönlein
nephritis - result of multivariate analysis [38].
Czynnik

Wskanik ryzyka

Stê¿enie kreatyniny > 120 mmol/l

4,27

W³óknienie tkanki ródmi¹¿szowej > 10% obszaru pobranego wycinka nerki

3,83

Bia³komocz > 1 g/dobê

2,98

Stwardnienie > 20% k³êbuszków

2,12

Martwica > 10% k³êbuszków

1,83

Tabela XV
Odleg³e rokowanie nefropatii w przebiegu choroby Henocha-Schönleina [9].
Long-term outcome in Henoch-Schönlein nephritis [9].
Rokowanie  efekt koñcowy
Doroli (%)

Dzieci (%)

Remisja

32,5

31,5

Niewielki bia³komocz przy dobrej czynnoci nerek

32,7

42,1

Nasilony bia³komocz przy dobrej czynnoci nerek

3,2

1,7

Umiarkowane upoledzenie czynnoci nerek

13,7

12,2

Znaczne upoledzenie czynnoci nerek

2,1

5,3

Schy³kowa niewydolnoæ nerek - dializoterapia

15,8

7,0

dzano zmiany w osadzie moczu, a 11% mia³o
aktywn¹ chorobê nerek). Sporód chorych
demonstruj¹cych zespó³ nefrytyczny i/lub
nerczycowy na pocz¹tku choroby  po 24
latach 45% by³o zdrowych, 25% mia³o aktywn¹ chorobê nerek, a 10% chorych by³o
dializowanych [43]. Inna publikacja na ten
temat, oprócz potwierdzenia znaczenia dla
rokowania czêci z wymienionych wy¿ej (lub
podobnych) czynników klinicznych wskazuje na dodatkowo obci¹¿aj¹ce znaczenie takich czynników, jak wiek (rokowanie gorsze
u doros³ych), p³eæ (gorsze u kobiet) oraz
przede wszystkim sta³oæ utrzymywania siê
bia³komoczu w czasie d³ugotrwa³ej obserwacji [10].
Nasilenie zmian w biopsji nerki, zarówno ostrych jak przewlek³ych, wykazywa³o
korelacjê nie tylko z okrelonymi objawami
klinicznymi, ale tak¿e z wielkoci¹ wydalania z moczem podocytów. Wskazuje to na
zwi¹zek podocyturii z progresj¹ nefropatii w
przebiegu choroby Henocha-Schönleina.
Jedn¹ z technik by³o oznaczanie zawartoci podokaliksyny w moczu u dzieci z nefropati¹ w przebiegu tej choroby [19,25].
W przypadkach, w których dosz³o do
schy³kowej niewydolnoci nerek, przy kwalifikacji do przeszczepienia nerki nale¿y braæ
pod uwagê ryzyko nawrotu nefropatii Henocha-Schönleina w przeszczepionej nerce.
Wynosi ono (zale¿nie od ród³a) od 33 do
50%. Wp³yw nawrotu choroby na losy przeszczepu jest niewielki. Raportowane dane
sugerujace, i¿ w przeszczepie pochodzacym
od ¿ywego spokrewnionego dawcy choroba nawraca czêciej, ni¿ w przeszczepie ze
zw³ok [20,31,52].
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