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Zespó³ Goodpasture'a
Stanis³aw NIEMCZYK

Zespó³ Goodpasture'a jest rzadk¹, ale dobrze scharakteryzowan¹ jednostk¹
chorobow¹ manifestuj¹c¹ siê gwa³townie postêpuj¹cym k³êbuszkowym zapaleniem nerek i krwotokami p³ucnymi. Typowa dla tego zespo³u jest obecnoæ
przeciwcia³ skierowanych przeciwko swoistym antygenom b³ony podstawnej
k³êbuszków nerkowych (anty-GBM). Przeciwcia³a te, wi¹¿¹c siê z ³añcuchem
alfa 3 kolagenu typu IV, prowadz¹ do tworzenia pó³ksiê¿yców w nerkach. Z uwagi na z³e rokowanie tego zespo³u konieczna jest szybka diagnostyka i wdro¿enie odpowiedniego leczenia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 206-209)

Goodpasture's syndrome
Goodpasture's syndrome is a rare but well-characterized entity with the
manifestation of rapidly progressive glomerulonephritis and lung hemorrhages.
Typically, antibodies against specific glomerular basement membrane antigens
(anti-GBM) are present. These antibodies lead to crescent formation in kidneys
by binding to the alpha 3 chain of type IV collagen. In view of poor prognosis of
this syndrome, quick diagnostics is required and adequate therapy should be
implemented.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 206-209)

Definicja i objawy kliniczne choroby
Zespó³ Goodpasture'a zosta³ opisany po
raz pierwszy w 1919 roku przez Ernesta
Goodpasture'a (patrz ramka 1) charakteryzuje siê obecnoci¹ przeciwcia³ skierowanych przeciwko b³onie podstawnej k³êbuszków nerkowych (przeciwcia³a anty-GBM)
oraz wspó³istnieniem objawów klinicznych
ze strony nerek i/lub uk³adu oddechowego
[31]. Do objawów tych nale¿y najczêciej
krwinkomocz lub krwiomocz, obecnoæ wa³eczków erytrocytarnych, ostra niewydolnoæ nerek, zespó³ nerczycowy oraz patologiczne zmiany w k³êbuszkach o charakterze pó³ksiê¿yców. Objawami ze strony uk³adu oddechowego s¹ krwotoki z pêcherzyków p³ucnych manifestuj¹ce siê krwiopluciem i zwiêkszon¹ pojemnoci¹ dyfuzyjn¹
dla tlenku wêgla. Objawy ogólne takie jak
brak apetytu, os³abienie, z³e samopoczucie
wystêpuj¹ rzadko.
Ernest Wiliam Goodpasture (1886-1960), amerykañski lekarz i patolog, autor pionierskich prac w dziedzinie wirusologii, parazytologii i chorób zakanych. W
1912 ukoñczy³ Johns Hopkins Medical School, w latach 1917-1921 pe³ni³ funkcjê profesora na Harvard
Medical School. Wraz z kolegami z Vanderbilt University wynalaz³ metodê hodowli wirusów i riketsji na
zarodkach kurzych. Umo¿liwi³o to produkcjê szczepionek m.in. przeciwko ospie prawdziwej, durowi
brzusznemu, gor¹czce plamistej Gór Skalistych oraz
masow¹ immunizacjê podczas II wojny wiatowej. W
czasie trwania pandemii grypy w roku 1919 jako pierwszy opisa³ zespó³ nerkowo-p³ucny, który obecnie zwany jest jego nazwiskiem, pomimo faktu, ¿e prawdopodobnie opisany pacjent nie mia³ przeciwcia³ antyGBM, a objawy kliniczne wynika³y z infekcji grypowej.
Ramka 1
Nota biograficzna Ernesta Goodpasture'a.
Ernest Goodpasture's biographical note.
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Z zespo³em Goodpasture'a czêsto wi¹zany jest termin choroba anty-GBM. Przez
czêæ autorów obie te nazwy uznawane s¹
za synonimy[5,15]. Drugim terminem czêsto wi¹zanym z zespo³em Goodpasture'a
jest gwa³townie postêpuj¹ce k³êbuszkowe
zapalenie nerek typu I (rapidly progressive
glomerulonephritis type I, RPGN typu I), które klinicznie objawia siê szybko postêpuj¹c¹ utrat¹ funkcji nerek, prowadz¹c¹ w ci¹gu dni lub tygodni do ich niewydolnoci (klasyfikacja RPGN  patrz tabela I). W obrazie
histopatologicznym typow¹ cech¹ jest obecnoæ pó³ksiê¿yców, a w badaniach laboratoryjnych obecnoæ przeciwcia³ antyGBM[15].
Epidemiologia
Czêstoæ wystêpowania zespo³u Goodpasture'a nie jest dok³adnie poznana, przede
wszystkim ze wzglêdu na rzadkoæ tej choroby i brak wiarygodnych badañ epidemiologicznych. Wed³ug danych literaturowych
zapadalnoæ w Europie waha siê w granicach 0,5-1/1 000 000 mieszkañców/rok [2].
Choæ odnotowano zespó³ Goodpasture'a u
pacjentów w ka¿dym wieku, zauwa¿alne s¹
2 szczyty zachorowañ - w wieku 20-30 i 5065 lat. Choroba czêciej wystêpuje u mê¿czyzn (M:K=2,6:1),[2,23,36,37].
Patogeneza i zjawiska
immunologiczne
Choæ zjawiska immunologiczne prowadz¹ce do rozwoju choroby anty-GBM s¹
doæ dobrze poznane, nadal nie jest znana
przyczyna inicjacji tego proces. Jedna z hipotez zak³ada, ¿e zaburzona prezentacja
antygenu alfa3(IV)NC1 w grasicy limfocytom T doprowadza do braku tolerancji na
ten antygen [46]. Do czynników predesty-
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Tabela I
Klasyfikacja gwa³townie postêpuj¹cego k³êbuszkowego zapalenie nerek na podstawie zmian patologicznych w modyfikacji w³asnej [9,35].
Pathological classification of rapidly progressive glomerulonephritis in own modification [9,35].

Typ 1  przeciwcia³a antyGBM
·

Zespó³ Goodpasturea

·

Choroba antyGBM (zaburzenia dotycz¹ce tylko nerek)

Typ 2  kompleksy immunologiczne
·

Poinfekcyjne zapalenie nerek

·

Postreptokokowe zapalenie nerek

·

Nefropatia IgA

·

SLE

·

Mieszana krioglobulinemia

·

B³oniasto-rozplemowe k³êbuszkowe zapalenie nerek (MPGN)

·

B³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek

·

Zespó³ Schönleina  Henocha

·

Idiomatyczne

Typ 3  sk¹poimmunologiczne (pauci-immune)
·

Ziarniniak Wegenera

·

Zespó³ Churga-Strauss

·

Mikroskopowe zapalenie naczyñ (MPA)

·

Renal-limited necrotizing crescentic glomerulonephritis (NCGN) (wariant MPA ograniczony do nerek )

nuj¹cych do rozwoju zespo³u Goodpasture'a
nale¿y ekspozycja na wêglowodory i dym
tytoniowy, inhalacja kokainy oraz infekcje.
Sugeruje siê tak¿e istnienie pewnej sk³onnoci genetycznej  uk³ad HLA DR15 i DR4
sprzyja, a DR1 i DR7 zapobiega wyst¹pieniu choroby [36].
Za objawy kliniczne choroby odpowiedzialna jest reakcja nadwra¿liwoci typu II
prowadz¹ca do wytworzenia przeciwcia³
przeciwko b³onie podstawnej k³êbuszków
nerkowych, a dok³adniej przeciwko kolagenowi typu IV. Kolagen typu IV znajduje siê
w b³onie podstawnej k³êbuszków nerkowych
i pêcherzyków p³ucnych. W oko³o 85% przypadków zespo³u Goodpasture'a antygenem
jest niekolagenowa domena NC1 ³añcucha
3 alfa kolagenu typu IV (alfa3(IV)NC1) [23].
Przeciwcia³a te nale¿¹ najczêciej do klasy
IgG, rzadziej IgM lub IgA i s¹ obecne zarówno we krwi, jak i in situ w tkance nerek i
p³uc. Z badañ na zwierzêtach wiadomo, i¿
mo¿liwe jest bierne przenoszenie zespo³u
Goodpasture'a, a czynnikiem patogennym
s¹ przeciwcia³a anty-GBM [38,42].
Obecnoæ samych przeciwcia³ antyGBM nie jest jednoznaczna z rozpoznaniem
zespo³u Goodpasture'a. Z badania Cui Z. i
wsp. wynika, i¿ przeciwcia³a IgG swoicie
reaguj¹ce z antygenem alfa3(IV)NC1 s¹
równie¿ obecne w surowicy zdrowych ludzi
i stanowi¹ oko³o 0,5% ca³kowitej frakcji IgG
[10]. Jednak w porównaniu z przeciwcia³ami pacjentów z chorob¹ anty-GBM, takie
naturalne przeciwcia³a s¹ w znacznie ni¿szym mianie, nale¿¹ do innej podklasy (IgG2
i IgG4), reaguj¹ tylko z antygenem alfa3(IV)NC1 i cechuj¹ siê mniejszym powinowactwem [47]. Z kolei powinowactwo
przeciwcia³ do antygenu alfa3(IV)NC1 koreluje dodatnio ze stopniem uszkodzenia
nerek mierzonym odsetkiem zajêtych k³ê-

buszków przez pó³ksiê¿yce [11]. U oko³o
25% (10-50%) przypadków przeciwcia³a
anty-GBM wspó³istniej¹ z przeciwcia³ami
ANCA (g³ównie p-ANCA) [29,48,49]. Obecnoæ obu typów przeciwcia³ najczêciej dotyczy m³odych kobiet [12]. Jak wykaza³ Yang
i wsp. u pacjentów podwójnie dodatnich
istnieje szersze spektrum przeciwcia³ antyGBM  obok przeciwcia³ anty-alfa3(IV)NC1
obecne s¹ równie¿ przeciwcia³a przeciwko
antygenom alfa1(IV)NC1, alfa4(IV)NC1 i alfa5(IV)NC1 [48].
W patogenezie zespo³u Goodpasture'a
niew¹tpliw¹ rolê odgrywaj¹ limfocyty T. W
modelu eksperymentalnym limfocyty T reagowa³y z antygenem alfa3(IV)NC1 i przez
to przyczynia³y siê do rozwoju choroby [13].
Z kolei podanie limfocytów Treg
CD4+CD25+ myszom wczeniej immunizowanym przeciwko b³onie podstawnej k³êbuszków znacznie zmniejszy³o stopieñ
uszkodzenia nerek, liczbê limfocytów CD4+,
CD8+ i makrofagów naciekaj¹cych k³êbuszki
nerkowe [18]. Wykazano równie¿, ¿e wczesna blokada interakcji pomiêdzy CD154
(CD40L) (limfocyty Th) a CD40 ( komórki
prezentuj¹ce antygeny, APC) hamuje aktywacjê limfocytów T, znacznie obni¿a stê¿enie kr¹¿¹cych przeciwcia³ anty-alfa3(IV)NC1,
zmniejsza albuminuriê oraz iloæ z³ogów IgG
i w³óknika w k³êbuszkach [39].
U chorych z zespo³em Alporta po przeszczepieniu nerki w oko³o 5% przypadków
rozwija siê choroba anty-GBM, która doprowadza do utraty przeszczepu [7,24]. W tym
przypadku sugeruje siê nieco odmienny
mechanizm powstawania przeciwcia³ antyGBM. W zespole Alporta zwi¹zanego z chromosomem X istniej¹ mutacje i delecje w
genie COL4A5, który koduje ³añcuch alfa 5
kolagenu typu IV [17]. Natomiast w zespole
Alporta dziedziczonego recesywnie, muta-
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cje i delecje dotycz¹ genu COL4A3 i
COL4A4 koduj¹ce ³añcuchy alfa 3 i alfa 5
[25]. W przypadku obu typów tego zespo³u,
nieprawid³owa budowa kolagenu (brak ³añcucha alfa 3lub alfa 5) doprowadza do braku tolerancji na antygen alfa3(IV)NC1 lub
alfa5(IV)NC1 [6,25].
Przebieg kliniczny
Przebieg kliniczny zespo³u Goodpasture'a pod wzglêdem utraty funkcji nerek jest
podobny do innych typów RPGN (klasyfikacja RPGN  patrz tabela II), jednak objawy
ogólne wystêpuj¹ rzadko. Do zajêcia nerek
dochodzi prawie zawsze. Objawy p³ucne u
osób m³odych wystêpuj¹ w 70-80%, natomiast u pacjentów powy¿ej 60 r.¿. znacznie
rzadziej (20%) [30,50]. Istniej¹ niespójne
dane na temat rokowania pacjenta i funkcji
nerek. Zhao i wsp. podaj¹, ¿e roczne prze¿ycie pacjentów z zespo³em Goodpasture'a
wynosi 38%, a prze¿ycie nerki tylko 15%
[50]. Z kolei w badaniu Levy'ego i wsp. rokowanie zale¿a³o od wyjciowego stê¿enia
kreatyniny. W grupie, która nie wymaga³a
leczenia dializami (stê¿enie kreatyniny < 500
µmol/L) roczne prze¿ycie chorych i ich nerek wynios³o odpowiednio 100% i 95%. U
pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny powy¿ej 500 µmol/L, ale nie wymagaj¹cych zastosowania dializ roczne prze¿ycie wynios³o odpowiednio 83% i 82%. Natomiast w
grupie pacjentów wymagaj¹cych dializ, roczne prze¿ycie pacjenta i prze¿ycie nerki wynios³o odpowiednio 65% i 8%. Z ca³ej grupy
oko³o 50% pacjentów wymaga³o leczenia
nerkozastêpczego[30 ].
U chorych po przeszczepieniu nerki nawrót choroby anty-GBM stwierdza siê rzadko, jednak mo¿e on wyst¹piæ nawet w wiele
lat po transplantacji [1,14,27,33]. Uwa¿a siê,
¿e korzystnym czynnikiem rokowniczym co
do utrzymania przeszczepu jest brak obecnoci przeciwcia³ anty-GBM przez okres 12
miesiêcy przed transplantacj¹.
Obecnoæ objawów ze strony nerek i
p³uc nie mo¿e byæ automatycznie uto¿samiane z zespo³em Goodpasture'a. W retrospektywnej pracy Nilesa i wsp., sporód 88
pacjentów z zapaleniem nerek i krwotokiem
p³ucnym, u 48 wykryto przeciwcia³a ANCA,
u 6 wykryto przeciwcia³a anty-GBM, a 7
pacjentów by³o podwójnie dodatnich [34].
Wiêkszoæ pacjentów ANCA(+) mia³o
RPGN typu 3; tylko u 8 chorych uda³o siê
pewnie rozpoznaæ ziarniniakowatoæ Wegenera, a u 27 chorych bez obecnoci patologicznych przeciwcia³, objawy nie by³y zwi¹zane z chorobami p³uc ani nerek. Jak wynika z powy¿szego badania tylko niewielki
odsetek pacjentów z objawami nerkowymi i
krwotokiem p³ucnym mia³ dodatnie przeciwcia³a anty-GBM (13/88). Dlatego te¿, istotnym elementem pozwalaj¹cym na potwierdzenie zespo³u Goodpasture'a lub choroby
anty-GBM jest badanie przeciwcia³ antyGBM.
Diagnostyka i ró¿nicowanie
Do rozpoznania zespó³u Goodpasture'a
niezbêdna jest obecnoæ objawów klinicznych oraz przeciwcia³ anty-GBM wykrytych
metod¹ ELISA. Dodatni wynik tego badania wymaga potwierdzenia metod¹ Western
Blot, gdy¿ czu³oæ komercyjnie dostêpnych
zestawów ELISA waha siê w granicach 63-
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100%. Bardzo istotn¹ informacjê daje mo¿liwoæ wykrycia swoistych przeciwcia³ antyalfa3(IV)NC1, gdy¿ ich stê¿enie silnie koreluje z ciê¿koci¹ choroby, a usuniêcie ich z
organizmu za pomoc¹ plazmaferezy wi¹¿e
siê z pozytywn¹ odpowiedzi¹ kliniczn¹. Nie
ma natomiast dobrej korelacji miêdzy objawami i rokowaniem a mianem przeciwcia³
skierowanym przeciwko innym antygenom
kolagenu IV, takim jak alfa2(IV)NC1 [18,23].
Istotnym elementem w rozpoznaniu jest
stwierdzenie badaniem IF linijnych z³ogów
przeciwcia³ IgG wzd³u¿ b³ony podstawnej
k³êbuszków nerkowych w biopsji nerki [4].
Jak wczeniej wspomniano, u oko³o 25%
pacjentów z zespo³em Goodpasture'a
wspó³istniej¹ przeciwcia³a ANCA, rzadziej
przeciwcia³a ANA, co wymaga ró¿nicowania z uk³adowymi chorobami naczyñ (przede
wszystkim z ziarniniakowatoci¹ Wegenera). W ka¿dym przypadku zespo³u Goodpasture'a (jeli stan ogólny pacjenta na to pozwala) konieczna jest pilna biopsja nerki,
gdy¿ umo¿liwia to postawienie trafnego rozpoznania, okrelenie rokowania i wdro¿enie optymalnego leczenia.
Rokowanie
Zespó³ Goodpasture'a jest najgorzej rokuj¹cym typem RPGN. Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonu jest masywny krwotok lub zaka¿enie. Jeli leczenie zostanie wdro¿one
odpowiednio wczenie, najczêciej nie dochodzi do trwa³ych zmian w p³ucach. Natomiast u znacznej liczby pacjentów rozwija
siê przewlek³a niewydolnoæ nerek wymagaj¹ca leczenia nerkozastêpczego. Do niekorzystnych czynników rokowniczych z zespole Goodpasture'a nale¿¹: koniecznoæ
leczenia dializami, stê¿enie kreatyniny powy¿ej 600 µmol/L w momencie rozpoznania, oliguria lub anuria, zajêcie powy¿ej 85%
k³êbuszków nerkowych przez zmiany o charakterze pó³ksiê¿yców, wysokie miano przeciwcia³ anty-GBM oraz krwioplucie [12,50].
Nie ma jak dot¹d jednoznacznej odpowiedzi, czy jednoczesna obecnoæ przeciwcia³
anty-GBM i ANCA jest korzystnym czynnikiem rokowniczym [40,41,49].
Leczenie
Jedynie wczesna diagnostyka i wdro¿enie leczenia daje nadzieje na odpowied
[43]. Istnieje cis³a zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem kreatyniny a iloci¹ zajêtych k³êbuszków w badaniu biopsyjnym (przy stê¿eniu
kreatyniny 440 umol/l zajêtych jest ponad
75% k³êbuszków), determinuje to rokowanie co do prze¿ycia nerki [30].
Nieleczone RPGN typu I w wiêkszoci
przypadków prowadzi do zgonu. Choæ nie
jest to w pe³ni udowodnione, wiêkszoæ chorych uzyskuje korzyæ z leczenia kompleksowego, które daje szanse na zahamowanie progresji niewydolnoci nerek i przed³u¿enie ¿ycia chorego. Pierwsz¹ publikacj¹
wskazuj¹c¹ na korzystne efekty z³o¿onego
leczenia z zastosowaniem plazmaferezy
by³a praca Johnsona i wsp. (powrót funkcji
nerek u 6/8 chorych leczonych plazmaferez¹ vs 2/9 bez plazmaferezy) [22]. Wyniki
innych prac potwierdzi³y korzystne efekty
plazmaferezy [2,14,21,31,45]. Jeli jednak
konieczne by³o stosowanie dora¿niej dializoterapii, funkcja nerek powraca³a do normy bardzo rzadko.
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Plazmaferezê stosuje siê w dawce 60
ml/kg m.c./d (maksymalnie 4 litry). Najczêciej osocze chorego wymienia siê na albuminy ludzkie. Wskazaniem do podania 1-2
litrów wie¿o mro¿onego osocza jest du¿e
ryzyko krwawieñ, np. po biopsji nerki lub przy
krwotokach p³ucnych [20,30,42,44]. W przypadku krwotoków p³ucnych, plazmaferezê
nale¿y stosowaæ u wszystkich chorych z
chorob¹ anty-GBM [30]. Przy lepszej czynnoci nerek w przypadku obecnoci krwotoków p³ucnych nie ma pewnoci co do
skutecznoci plazmaferezy, chocia¿ wiêkszoæ klinicystów ja stosuje [2,22]. Leczenie plazmaferez¹ powinno byæ kontynuowane do ust¹pienia krwioplucia i 2-krotnej negatywizacji przeciwcia³ anty-GBM. Zazwyczej trwa ono 14 dni. Ciê¿ki przebieg zespo³u
Goodpasture'a z oliguri¹, masywnym
(100%) zajêciem k³êbuszków nerkowych,
nasilonym w³óknieniem lub przed³u¿aniem
siê dializoterapii bez obecnoci krwotoków
p³ucnych nakazuje zmniejszenie intensywnoci leczenia. Starsze prace sugerowa³y
lepsze rokowanie u chorych "podwójnie dodatnich", czego aktualnie siê nie potwierdza
[2,18,32,42].
W pracy retrospektywnej Levy i wsp. z
2004 r. przebadali 20392 chorych na obecnoæ przeciwcia³ ANCA (dodatnich 954 chorych, 4,7%) i 4808 na obecnoæ przeciwcia³
anty-GBM (121 dodatnich, 2,5% z czego
32% chorych mia³o tak¿e przeciwcia³a
ANCA). 81% (27chorych) podwójnie dodatnich mia³o przeciwcia³a p-ANCA. Z tych 27
chorych, 17 wymaga³o natychmiastowego
leczenia dializami a 11 mia³o krwotoki plucne. rednie pocz¹tkowe stê¿enie kreatyniny wynosi³o u nich 636umol/l. Wyniki leczenia chorych podwójnie dodatnich by³y podobne jak w grupie chorych bez przeciwcia³
ANCA mimo podobnego leczenia[29].
Obok plazmaferezy jednoczenie stosuje siê kortykosteroidy i cyklofosfamid. Wiêkszoæ chorych otrzymuje metylprednizolon
przez 3-6 dni w dawce pulsacyjnej 500-1000
mg/d, a nastêpnie prednizon w dawce 1 mg/
kg m.c./d do uzyskania remisji, po czym
dawkê redukuje siê do 20 mg dziennie. Po
6 miesi¹cach terapii, glikokortykosteroidy
stopniowo siê odstawia. Cyklofosfamid podaje siê zazwyczaj w dawce 2 mg/kg m.c./
d; u chorych powy¿ej 65 lat nie przekracza
siê dawki dobowej powy¿ej 100 mg. Lek
podaje siê przez okres 3 miesiêcy. Droga
do¿ylna jest wskazana u chorych, którzy nie
mog¹ przyjmowaæ leków doustnie oraz z
oliguri¹. Optymalny czas terapii choroby
anty-GBM nie jest znany. Samoistne znikniêcie przeciwcia³ anty-GBM trwa 6-9 miesiêcy [2]. Comiesiêczne monitorowanie miana przeciwcia³ pozwala na stosowanie najkrótszej terapii. Utrzymywanie siê miana
przeciwcia³ ponad 4 miesi¹ce nakazuje leczenie podtrzymuj¹ce prednizonem i azatiopryn¹ [14,29]. W takich przypadkach
mo¿e byæ wskazane badanie przeciwcia³
przeciw NC1 alfa-3 kolagenu IV [8]. Leczenie nie powinno byæ krótsze ni¿ 2-3 miesi¹ce od negatywizacji przeciwcia³ [14,30]. W
czasie leczenia konieczne jest profilaktyka
przeciwwrzodowa, przeciwgrzybicza i przeciwbakteryjna. Powik³ania leczenia to przede
wszystkim infekcje, które mog¹ wymuszaæ
koniecznoæ dodatkowego podawania immunoglobulin w dawce 100-400 mg/kg m.c./

d do wymian osocza w czasie plazmaferezy.
Du¿e nadzieje mog¹ budziæ nowe metody leczenia RPGN, w szczególnoci immunoabsorbcja. Istniej¹ równie¿ doniesienia o skutecznoci innych metod, takich jak
podawanie bia³ka fuzyjnego CTLA4-Ig (dane
eksperymentalne z badañ na szczurach),
przeciwcia³ monoklonalnych anty-TNFa oraz
króliczych globulin antytymocytarnych (ATG)
[3,16,28,29].
Podsumowanie
Zespó³ Goodpasture'a jest ciê¿k¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹ przebiegaj¹c¹ z
gwa³townie postêpuj¹cym k³êbuszkowym
zapaleniem nerek (RPGN typu 1) i krwotokami p³ucnymi, które wraz z zaka¿eniami s¹
najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonu. Diagnostyka
tego zespo³u opiera siê na wykryciu przeciwcia³ anty-GBM oraz wykonaniu pilnej
biopsji nerki z badaniem w mikroskopie immunofluorescencyjnym. Pacjenci wymagaj¹ leczenia kompleksowego z³o¿onego z glikokortykosteroidów, cyklofosfamidu i plazmaferezy. Chorzy ze stê¿eniem kreatyniny poni¿ej 500 mmol/L, maj¹ dobre rokowanie dotycz¹ce prze¿ycia i utrzymania
funkcji nerek. Ci z wy¿szym stê¿eniem kreatyniny, niewymagaj¹cy leczenia nerkozastepczego, dobrze odpowiadaj¹ na intensywn¹ terapiê z zastosowaniem plazamaferezy. Natomiast chorzy wymagaj¹cy leczenia dializami wyj¹tkowo rzadko odzyskuj¹
funkcjê nerek. Leczenie kompleksowe powinno trwaæ do uzyskania 2-krotnej negatywizacji przeciwcia³ anty-GBM. Leczenie podtrzymuj¹ce w chorobie anty-GBM nie jest
konieczne, gdy¿ nawroty s¹ rzadkie. Rzadko dochodzi równie¿ do nawrotu choroby po
przeszczepieniu nerki. Jak do tej pory nie
jest pewne czy rokowanie pacjentów "podwójnie dodatnich" ró¿ni siê od chorych z
samymi przeciwcia³ami anty-GBM. Tacy
chorzy jednak zazwyczaj wymagaj¹ leczenia podtrzymuj¹cego.
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