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Zespó³ Schimke (Schimke immuno-osseous
dysplasia - SIOD) jako rzadka przyczyna
zespo³u nerczycowego
Zespó³ Schimke (SIOD-Schimke immuno-osseous dysplasia) nale¿y do grupy rzadkich, genetycznie uwarunkowanych zespo³ów nerczycowych. Charakteryzuje siê le rokuj¹c¹ nefropati¹ oporn¹ na stosowane leczenie, nieproporcjonaln¹ niskoros³oci¹, hiprepigmentowymi plamkami na tu³owiu, sp³aszczeniem
trzonów krêgów i zmianami dysplastycznymi stawów biodrowych oraz limfopeni¹. Opisuje siê tak¿e udary niedokrwienne mózgu. U 50-60% pacjentów wykrywa siê mutacjê genu SMARCAL1 (2q 34-36), koduj¹cego bia³ko remoduluj¹ce
chromatynê. W pracy omówiono zespó³ Schmike w oparciu o pimiennictwo
oraz przedstawiono przypadek ch³opca, u którego w trakcie leczenia steroidoopornego zespo³u nerczycowego (zmiany biopsyjne o typie FSGS) rozpoznano
zespó³ SIOD, potwierdzony immunologicznie i ortopedycznie i genetycznie.
Rozpoczêto leczenie steroidami, nastêpnie wobec braku efektu wdro¿ono schemat Mendozy oraz leczenie cyklosporyn¹ A (CsA). Z braku remisji, po ciê¿kim
zapaleniu p³uc, po 6 miesi¹cach zamieniono CsA na mykofenolan mofetilu. Po 4
latach obserwacji u pacjenta nie uzyskano remisji nefropatii, pog³êbi³ siê deficyt wzrostu, obserwuje siê sta³¹ limfopeniê oraz spadek przes¹czania k³êbuszkowego. U pacjenta potwierdzono 2 mutacje genu SMARCAL1, oboje rodzice
s¹ heterozygotami i nosicielami mutacji. Analiza danych pimiennictwa potwierdza skutecznoæ przeszczepienia nerki jako definitywnego leczenia zespo³u oraz
- przy zaistnieniu wskazañ - przeszczepienie komórek macierzystych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 37-41)
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Schimke immuno-osseous dysplasia (SIOD)
as infrequent cause of nephrotic syndrome
Schimke immuno-osseous dysplasia (SIOD) is rare, genetically determined
nephropathy with multiorgan involvement. It is characterized by nephropathy
refractory to medical treatment, disproportionate short stature, typical
hiperpigmented skin macules, flattening of vertebrae due to spondyloepiphyseal
dysplasia, hip joint dysplasia and T cells lympohopenia. The ischemic strokes
are also described. Mutation of gene encoding the SMARCAL1 protein has been
found in 50-60% patients. The paper presents the description of Schimke syndrome based on the publications and the case of 4,5 years patient with
steroidoresistant nephrotic symdrome who was diagnosed to have SIOD. Kidney biopsy revealed hilar type FSGS. The steroid plus cyclosporine A treatment
was started, but no remission was achieved after cyclosporine A and Mendoza
schedule therapy. After 6 months the boy underwent severe pneumonia, CsA
was discontinued and mycophenolan mophetil was introduced. SIOD was confirmed after immunological and orthopedic evaluation. At that time, genetic studies showed two mutations in SMARCAL1 gene, both parents were carriers of
one mutation. After 4 years follow-up patient presents increasing growth deficit, persistence proteinuria and decline of glomerular filtration. According to
the literature, kidney transplantation remains the only effective treatment of
nephropathy and hematopetic stem cell transplantation should be considered
- if indicated.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2013, 17, 37-41)
Wstêp
Zespó³ Schimke opisywany w pimiennictwie jako Schimke immuno-osseous dysplasia (SIOD) nale¿y do grupy rzadkich,
dziedziczonych autosomalnie recesywnie
nefropatii z towarzysz¹cymi charakterystycznymi objawami wielonarz¹dowymi: zajêciem nerek, uk³adu szkieletowego, immunologicznego, hematologicznego, naczyniowego (udary OUN), z typowymi zmianami

skórnymi i dysmorfi¹ twarzy. Inne rzadziej
wystêpuj¹ce zaburzenia to: niedoczynnoæ
tarczycy, enteropatia oraz choroby o pod³o¿u autoimmunologicznym [1,11]. Pierwszy
opis zespo³u przedstawiony przez Schimke
i wsp. pochodzi z 1971 r. [9]. Jak dot¹d w
literaturze opisano oko³o 70 dzieci z tym zespo³em chorobowym, w tym 2 przypadki z
Polski przedstawione przez radiologów z
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie [10].
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Do typowych cech klinicznych obserwowanych u dzieci z SIOD nale¿¹:
1. Niskoros³oæ nieproporcjonalna (98% dzieci) manifestuj¹ca siê skróceniem
szyi i tu³owia ze znaczn¹ lordoz¹ lêdwiow¹ i wystaj¹cym brzuchem (rycina 1 i rycina 2)
2. Dysmorfia: szeroka, nasada nosa
(65%) i bulwiasty koniuszek nosa (83%)
(patrz rycina 1)
3. Hiperpigmentowe, ma³e plamki na
skórze) na tu³owia, (jak cafe au lait), mog¹ce te¿ wystêpowaæ na rêkach, szyi i nogach
(85%) (rycina 3)
4. Dysplazja krêgowo-nasadowa (spondyloepiphyseal dysplasia - 86%). Najbardziej typow¹ nieprawid³owoci¹ radiologiczn¹ s¹ okr¹g³e i ³agodnie sp³aszczone trzony krêgów, niewielka deformacja nasady
g³owy koci udowej i sp³ycone, dysplastyczne panewki stawu biodrowego (patrz zdj. 4).
Inne kostne nieprawid³owoci s¹ rzadkie. W
póniejszym okresie dzieciñstwa mo¿e to
prowadziæ do coxartrozy i osteopenii trzon
krêgów.
5. Postêpuj¹ca nefropatia oporna na steroidy. Wszyscy pacjenci z SIOD maj¹ bia³komocz; w 64% obserwuje siê progresjê do
schy³kowej niewydolnoci nerek (SNN). W
biopsji nerki stwierdza siê FSGS bez cech
patognomonicznych (92%).
6. Niedobór limfocytów T i zaburzenia
odpornoci komórkowej (97%). Liczby zarówno limfocytów CD4 i CD8 s¹ zmniejszone, aczkolwiek stosunek CD4/CD8 pozostaje prawid³owy.
Cechy fenotypowe charakterystyczne
dla SIOD wymieniono w tabeli I
Zespó³ Schmike jest bardzo rzadkim
schorzeniem, uwarunkowanym genetycznie, u pod³o¿a którego le¿y mutacja genu
SMARCAL 1 (swi/snf-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin, subfamily-a-like-1 gene). Jest to jak dot¹d jedyny gen, którego mutacja zosta³a
znaleziona w tym zespole. Gen ten znajduje siê na chromosomie 2, q34-36. Bia³ko,
bêd¹ce produktem tego genu bierze udzia³
w modelowaniu chromatyny  czyli w cyklu
proliferacji komórek. Uwa¿a siê, ¿e wielonarz¹dowa manifestacja zespo³u SIOD wynika z selektywnie zaburzonego cyklu proliferacji komórek (zaburzona chondrogeneza, proliferacja limfocytów T). Elizondo i wsp
wykazali, ¿e ciê¿koæ zespo³u SIOD jest
odwrotnie proporcjonalna od aktywnoci
genu SMARCAL 1, brak SMARCAL1 mRNA
skutkuje najpowa¿niejszym obrazem klinicznym [5]. Gen ten jest znajdowany u oko³o
50% pacjentów z klinicznymi cechami SIOD.
W literaturze zwraca siê uwagê na s³ab¹
korelacjê fenotypowo-genotypow¹, co oznacza, ¿e byæ mo¿e inne, dodatkowe geny
maj¹ znaczenie w tym zespole [4]. Hunter i
wsp. stwierdzili, ¿e nie ma ró¿nic w zaburzeniach kostno-szkieletowych pomiêdzy
pacjentami z zespo³em SIOD i z obecn¹
mutacj¹, a pomiêdzy tymi, którzy mutacji nie
maj¹ [6]. Pewne podobieñstwo fenotypowe
istnieje pomiêdzy chorymi na hipoplazjê
chrz¹stek i w³osów (cartilage-hair hypoplasia) a chorymi na SIOD [3, 8]. Ostatnio Heravi i wsp wykazali, ¿e te dwie choroby maj¹
jednak odrêbne zaburzenia genetyczne i
kliniczne [2].
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Tabela I
Charakterystyczne cechy fenotypowe dla zespo³u Schimkiego. Na podstawie [1,3,6].
Phenotype characteristic feature of Schimke syndrome. Based on [1,3,6].

cechy fizy kalne

a) szeroka nasada nosa
b) bulw iasty koniuszek nosa
c) m ikrodontia
d) hiperpigm entow e plam ki na skórze
e) hipoplasty czne w ³osy
f) krótka szy ja
g) krótki tu³ów
h) lordoza lêdw iow a
i) w y staj¹cy brzuszek
j) zm êtnienia rogów ki

w zrost

a. IUGR (intrauterine grow th retardation)
b) nieproporcjonalna niskoros³oæ
c) skolioza

zaburzenie endokry nologiczne

a) niedoczy nnoæ tarczy cy

zaburzenia kostne

a) sp³aszczone trzony krêgów
b) hipoplasty czne panew ki staw ów biodrow y ch
c) niepraw id³ow e g³ow y koci udow y ch
d) ograniczony w y prost w staw ie ³okciow y m

zaburzenia hem atologiczne
i im m unologiczne

a) lim fopenia w zakresie lim focy tów T
b) niepraw id³ow a odpow ied lim focy tow T na m itogeny
c) niedokrw istoæ
d) trom bocy topenia; neutropenia

zaburzenia nefrologiczne

a) FSGS
b) bia³kom ocz i zespó³ nerczy cow y
c) schy ³kow a niew y dolnoæ nerek (SNN)
d) nadcinienie têtnicze

zaburzenia naczy niow e

a) bóle g³ow y
b) udary orodkow ego uk³adu nerw ow ego (OUN)
c) ataki niedokrw ienne (TIA)

inne

a) ch³oniaki nieziarnicze
b) enteropatia jelitow a
c) zaburzenia autoim m unologiczne [11]

Opisano rodzinne wystêpowanie tego
zespo³u, choæ wiêkszoæ przypadków jest
sporadyczna, jak w przypadku przedstawionego poni¿ej pacjenta. Jak na razie badania (testy) genetyczne s¹ dostêpne tylko w
niewielu orodkach na wiecie (w Europie
 m.in. w Niemczech w Bochum), nierzadko w ramach badañ naukowych.
Wystêpowanie zespo³u SIOD w znacz¹cy sposób skraca czas ¿ycia pacjentów.
Zwykle osoby z nasilonymi objawami umieraj¹ w okresie dzieciñstwa lub jako m³odzi
doroli z powodu udaru CSN, ciê¿kich infekcji lub schy³kowej niewydolnoci nerek.
Pacjenci z ³agodniejsz¹ form¹ zespo³u prze¿ywaj¹ do okresu dojrza³oci, zwykle nie
maj¹ objawów neurologicznych ani cech niewydolnoci szpiku kostnego.
Nefropatia jest bardzo sta³ym objawem
i zwykle prowadzi do SNN. Pierwszym objawem jest bia³komocz i zespól nerczycowy, pojawiaj¹cy siê w okresie pomiêdzy 4-7
rokiem ¿ycia. Zwykle w biopsji nerki opisuje
siê FSGS, choæ wystêpuj¹ te¿ zmiany minimalne, czy nawet nefronoftyza. Nie jest jasna korelacja patofizjologiczna opisywanej
mutacji w genie SMRACAL1 a rozwojem
choroby nerek. Nefropatia jest oporna na
steroidy i wszystkie metody leczenia immunosupresyjnego, choæ opisuje siê zmniejszanie bia³komoczu przy terapii CsA i inhibitorami ACE. Czas progresji choroby do SNN
wynosi od kilku do kilkunastu lat od wyst¹pienia pierwszych objawów.
Jedynym skutecznym, uznanym leczeniem w SNN w SIOD jest zabieg przeszczepienia nerki. S¹ przyk³ady dobrej, wieloletniej funkcji graftu u pacjentów z SIOD, choæ

Lucke i wsp. podkrelaj¹ problem doboru
optymalnej immunosupresji u tych pacjentów [3, 5]. Autorzy ci przedstawili piêciu chorych po skutecznym przeszczepieniu nerki,
u których zastosowano redukcjê immunosupresji w postaci monoterapii [7]. Uwa¿a
siê, ¿e powik³ania potransplantacyjne s¹
czêstsze u pacjentów z zespo³em SIOD w
porównaniu do innych biorców. Supresja
szpiku nie jest typowym powik³aniem. Nie
opisuje siê tak¿e nawrotu choroby w nerce
przeszczepionej. Powa¿nym problemem u
pacjentów po transplantacji jest nasilenie siê
immunosupresji wynikaj¹cej z zespo³u SIOD
i stosowanego leczenia. Boerkoel i wsp.
podsumowali powik³ania wystêpuj¹ce po
przeszczepieniu nerki w grupie 12 pacjentów z SIOD. By³y to powik³ania naczyniowe,
zwi¹zane bezporednio z samym zaburzeniem genetycznym, choroba p³uc o charakterze zw³óknienia, infekcja wirusow¹ Epstein-Barr, epizod ostrego odrzucania z koniecznoci¹ kolejnej transplantacji. Czas
funkcjonowania nerki przeszczepionej wynosi³ od kilku miesiêcy do 10 lat [3].
Powy¿sze doniesienia ilustrujemy przyk³adem naszego pacjenta M. Z., urodzonego w 2004 r, z typowymi cechami SIOD, który pozostaje w leczeniu Kliniki Nefrologii
Dzieciêcej P-A IP UJ CM w Krakowie i jest
trzecim opisem przypadku tego zespo³u w
Polsce [10].
Ch³opiec w wieku 4,5 lat zosta³ przyjêty
do Kliniki z powodu zwiêkszaj¹cego siê bia³komoczu, utrzymuj¹cego siê od 1,5 roku. W
wywiadzie wczeniactwo, cechy opónionego wzrastania wewn¹trzmacicznego IUGR,
ci¹¿a V, poród III (2 wczeniejsze poronie-

K. Zachwieja i wsp.

Rycina 1
Typowe cechy dysmorficzne SIOD (szeroka nasada nosa, "bulwiasty" nos (A, B )oraz niskoros³oæ z nasileniem lordozy lêdwiowej i wystaj¹cym brzuszkiem (C).
(Boerkoel C.F. et al.)
Manifestations and treatment of Schimke immuno-osseous dysplasia: 14 new cases and a review of the literature. (Eur. J. Pediatr. 2000, 159, 1-7). Przedruk za zgod¹
autora. Characteristic features of SIOD. Note the broad nasal bridge and bulbous nasal tip (A, B), the short neck and trunk (C), lumbar lordosis and protruding
abdomen (C). Copy with author's permission.

Rycina 3
Hiperpigmentowe plamki na skórze tu³owia u opisanego pacjenta.
Hiperpigmented macuale on the skin in presented
patient.

Rycina 2
Prezentowany pacjent. Typowe cechy dysmorfii dla
zespo³u Schimkiego.
The typical dysmorphic features for SIOD in presented patient.

nia) w 32 tygodniu, masa urodzeniowa cia³a 1500 g, tendencja do leukopenii. Dziecko
by³o podatne na czêste infekcje górnych
dróg oddechowych. Wywiad rodzinny w kierunku chorób nerek - negatywny. Fizykalnie: pacjent drobnej budowy, niskoros³y

(96,5 cm - wiek 4,5 lat, poni¿ej 3 p.c. wzrostu) z zaznaczonym skróceniem d³ugoci
tu³owia, wystaj¹cym brzuszkiem, nasilona
lordoz¹, licznymi drobnymi, ciemnymi, hiperpigmentowymi plamkami na tu³owiu, niewielk¹ dysmorfi¹ twarzy (typow¹ dla zespo³u
SIOD - patrz zdjêcie rycina 3), nie stwierdzano obrzêków. Zwraca³ uwagê nieco
kaczkowaty chód ch³opca. U zdrowej siostry i ojca pacjenta równie¿ znaleziono plamki hiperpigmnetowe na skórze tu³owia. Rozwój intelektualny ch³opca by³ prawid³owy. Cinienie têtnicze pozostawa³o w normie.
W badaniach laboratoryjnych w badaniu moczu stwierdzono izolowany bia³komocz (maks. 9,1 g/ dobê), biochemiczne
niepe³ne cechy zespo³u nerczycowego: stê¿enie bia³ka - 54,1 g/l ; albuminy - 31,5 g/l;
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hipercholesterolemiê (cholesterol ca³kowity-7,45, trójglicerydy - 0,57 mmol/l); funkcja
nerek by³a prawid³owa, stê¿enia mocznika
- 4,7 mmol/l, kreatyniny - 41,3 µmol/l, cystatyny C - 0,64 mg/l; wyliczony eGFR wg
Schwartza ze wzoru z 2009 r. - 90,7 ml/
min/1,73 m2. W badaniach immunologicznych obni¿one stê¿enie IgG.
W morfologii krwi obserwowano tendencjê do leukopenii, pozosta³e wyniki badañ
laboratoryjnych pozostawa³y w normie. Ultrasonograficzny obraz nerek - prawid³owy.
W wykonanej biopsji nerki opisano w 16
k³êbkach szkliwienie obszaru bieguna naczyniowego z obecnoci¹ guzków hialinowych, 1 k³êbek ca³kowicie zeszkliwia³y. Ultrastrukturalnie stwierdzono ubytki podocytów oraz cechy szkliwienia mezangium. W
ca³oci obraz zmian morfologicznych odpowiada³ FSGS w postaci hilar type (patrz rycina 5). W mikroskopie immunofluoroscencyjnym wykazano obecnoæ z³ogów IgM,
C1q oraz - ladowo, segmentalnie s³abo dodatnie IgG, i IgA. C3c, C4 - ujemne. Barwienie na amyloid by³o ujemne.
U pacjenta rozpoczêto terapiê steroidami, uzyskuj¹c jednak¿e tylko zmniejszenie
bia³komoczu do ok. 3 g/l, bez remisji. Nastêpnie, wobec stwierdzenia steroidopornoci rozpoczêto leczenie pulsami Solu-Medrolu w dawce 15 mg/kg wg schematu Mendozy, nastêpnie do³¹czono do terapii cyklosporynê A (stê¿enia C0 CsA w zakresie od
100-150 ng/ml), do³¹czone tak¿e ACE inhibitor (Ramipril). Z powodu zmian o na skórze tu³owia, wystêpuj¹cych u ojca i siostry
pacjenta skonsultowano neurologicznie i
okulistycznie (podejrzenie neurofibromatozy typu 1). Pobrano krew na badania genetyczne (nie stwierdzono mutacji genu WT1 i
NPHS2). Pomimo dotychczasowego leczenia i do³¹czenia ARB (Losartan) u pacjenta
nie uzyskano remisji choroby. Po 6 m-c le-
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Rycina 4
RTG stawów biodrowych: Biodra z lateralizacj¹ szerokie szpary stawowe i nasady koci udowych, bez
cech zwichniêcia. Obraz bioder jest charakterystyczny dla dysplazji nasadowej.
Hip Xray. The hips with " lateralization", the broad joint cracks with the proximal femoral epiphyses, without
the dislocation. The hip picture is characteristic for epiphyseal dysplasia.

Rycina 5
Biopsja nerki. Zdjêcie przedstawia k³êbek nerkowy z widoczn¹ hialinizacj¹ bieguna naczyniowego. Barwienie rutynowe hematoksylina-eozyna, powiêkszenie 200x.
Kidney biopsy of the presented patient: The glomerulus with the hyalinosis of the perihilar region. Hematoxylin and eosin staining, magnification 200 x.

czenia pacjent przeby³ ciê¿kie zapalenie
p³uc, wymagaj¹ce czasowego odstawienia
CsA. Od lipca 2009 - przerwano schemat
Mendozy, odstawiono CsA i do³¹czono mykofenolan mofetilu, ponownie zwiêkszaj¹c
dawki steroidów - co skutkowa³o zmniejszeniem bia³komoczu ale brakiem remisji.
Po postawieniu wstêpnego rozpoznania
zespo³u Schimkiego przeprowadzono konsultacje:
1. Immunologiczn¹. W badaniach wykryto limfopeniê w zakresie limfocytow T
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(CD4, CD8, CD3), podobnie obni¿ona by³a
liczba limfocytów B i komórek NK, przy prawid³owych proporcjach komórek. W testach
stymulacyjnych uzyskano s³ab¹ odpowied
na stymulacjê mitogenami, niskie stê¿enie
IgG. Zlecono wstêpne typowanie HLA ca³ej
rodzinie przy ew. wskazaniach do przeszczepienia komórek macierzystych oraz
d³ugofalowe leczenie profilaktyczne zapobiegaj¹ce infekcjom dróg oddechowych (poda¿ Azytromycyny, aktualnie zamienionej na
wyci¹g z grasicy).

2. Ortopedyczn¹. Biodra badaniem fizykalnym - prawid³owe. Krêgos³up prosty.
Na zdjêciach rentgenowskich stawów biodrowych zauwa¿ono lateralizacjê, szerokie szpary stawowe i nasady koci udowych
inne ni¿ w prawid³owym biodrze, bez
zwichniêcia. Obraz RTG bioder (charakterystyczny dla dysplazji nasadowej odpowiada³ dok³adnie obrazowi opublikowanemu w
pracy o zespole Schimke) - patrz rycina 4.
3. Endokrynologiczn¹. Kliniczne cechy
euthyreozy, wyniki badañ hormonów tarczycy w/n. Tempo wzrastania wynosi³o 2cm/
rok i by³o wyranie spowalniaj¹ce. Wzrost
oceniono poni¿ej 3 p.c. dla p³ci i wieku (3,1 S.D.).
Wobec przekonuj¹cego obrazu klinicznego dla SIOD zdecydowano o odstawieniu mykofenolanu mofetilu i ponownie, od
lutego 2010 r. w³¹czono CsA, któr¹ wobec
braku zmniejszenia bia³komoczu oraz pogarszaj¹cej siê funkcji nerek odstawiono po
1,5 roku.
W chwili obecnej pacjent jest na terapii
objawowej ramiprylem, otrzymuje inhibitory
pompy protonowej oraz statynê, kwas foliowy, preparaty ¿elaza, mieszankê alkalizuj¹c¹ Shohla. Z uwagi na narastaj¹c¹ niedokrwistoæ odstawiono sartan i rozpoczêto
leczenie erytropoetyn¹. Aktualnie obserwuje
siê szybki spadek filtracji k³êbuszkowej,
eGFR wg Schwartza 2009 wynosi 25 ml/min/
1,73m2, bia³komocz do 10 g/l, sta³e biochemiczne cechy zespo³u nerczycowego, niedokrwistoæ i stale niewielka leukopenia. W
USG - nerki nieco mniejsze, zwiêkszona
echogenicznoæ kory nerek.
U pacjenta przez ca³y okres obserwacji
nie obserwowano ciê¿kich infekcji, w marcu 2011 wyst¹pi³ epizod infekcji jelitowo¿o³¹dkowej, wymagaj¹cej hospitalizacji. W
kwietniu 2011 (po kontakcie z farbami) obserwowano epizod masywnych uogólnionych obrzêków nerczycowych, które szybko ust¹pi³y po leczeniu diuretykami. Po 4
latach obserwacji stwierdzamy klinicznie
nasilanie siê niskoros³oci (aktualny wzrost
ch³opca 106 cm (< 3 p.c. przy wieku 8 lat) i
cech dysmorficznych. Rozwój intelektualny
ch³opca pozostaje w normie.
Otrzymano potwierdzenie obecnoci 2
mutacji w genie SMARCAL 1, oboje rodzice
ch³opca s¹ nosicielami mutacji (badanie
wykonano w Uniwersytecie w Bochum).
Mutacjê stwierdzono w eksonie
12:c1859G>A p.Trp620Stopp i w eksonie
17:c.2542G>T p.Glu848Stopp genu SMARCAL1. U ojca dziecka stwierdzono nosicielstwo mutacji w eksonie 12, a u matki dziecka - w eksonie 17 genu.
Omówienie
Przedstawiony przez nas przebieg nefropatii u pacjenta jest typowy dla dzieci
z zespo³em Schimkiego. U ch³opca nale¿y
siê spodziewaæ progresji niewydolnoci nerek i szybkiej kwalifikacji do transplantacji
nerki. Objawy z zakresu innych uk³adów (niskoros³oæ, cechy IUGR, zaburzenia kostne i immunologiczne oraz zmiany skórne i
dysmorfia twarzy) u opisywanego ch³opca
okaza³y siê bardzo charakterystyczne i pozwoli³y na postawienie prawid³owego rozpoznania, potwierdzonego badaniem genetycznym. Umo¿liwi³o to tak¿e na zmniejszenie immunosupresji i u³atwi³o decyzjê o mo-
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dyfikacji leczenia, aczkolwiek jedynie o charakterze objawowym - a nie przyczynowym.
Niskoros³oæ jest klasycznym objawem
SIOD, nie wi¹¿e siê z opónieniem wieku
szkieletowego i zaburzeniami hormonalnymi, choæ u niektórych dzieci opisywano
subkliniczn¹ niedoczynnoæ tarczycy. Leczenie hormonem wzrostu by³o nieskuteczne we
wszystkich opisanych przypadkach [3], dlatego nie kwalifikowano ch³opca do tej terapii.
Przedstawiony pacjent wykazywa³ tak¿e typowe zaburzenia immunologiczne w
postaci limfopenii, zw³aszcza w zakresie limfocytów T (CD3, CD4 i CD8) z prawid³owym
stosunkiem tych komórek i s³ab¹ ich odpowiedzi¹ na mitogeny. U niektórych chorych
zaburzenia immunologiczne i wspó³istniej¹ca niewydolnoæ szpiku s¹ na tyle zaawansowane, ¿e s¹ wymagaj¹ przeprowadzenia
przeszczepienia komórek macierzystych.
Petty i wsp. przedstawili skuteczne przeszczepienie szpiku i nastêpnie nerki u ch³opca z SIOD, aczkolwiek z powa¿nymi powik³aniami potransplantacyjnymi [8].
Istotne powik³ania neurologiczne w postaci objawów udarowych, silnych bólów g³owy, napadów padaczkowych i innych - jak
na razie nie dope³ni³y klinicznego obrazu
pacjenta. Uwa¿a siê, ¿e objawy te maj¹
pod³o¿e naczyniowe i s¹ czêst¹ przyczyn¹

zgonów oraz znacznego kalectwa dzieci z
SIOD. U wielu pacjentów opisywano wystêpowanie tych powik³añ powy¿ej 10 r.¿. Leczenie profilaktyczne tych zaburzeñ okaza³o
siê jednak ma³o skuteczne [3].
Podsumowanie
Zespó³ Schimke jest bardzo rzadkim
schorzeniem o wielonarz¹dowej manifestacji, wp³ywaj¹cym istotnie na skrócenia ¿ycia
pacjentów. Nefropatia z zespo³em nerczycowym nale¿y do najbardziej sta³ych objawów.
Na podstawie charakterystycznej i podstawowej symptomatologii klinicznej oraz radiologicznej mo¿na postawiæ rozpoznanie choroby. W wiêkszoci przypadków leczenie ma
charakter wspieraj¹cy i objawowy, choæ przeszczepienie nerki i szpiku jest skuteczn¹ terapia niewydolnoci tych narz¹dów.
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