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UVOD

Komplementni sistem je del prirojenega imunskega sistema. Sočasno pomaga pri odstranjevanju lastnih odmrlih celic in imunskih kompleksov. Posebno je pomembna 
stalno aktivna alternativna pot komplementa. Inhibitorji alternativne poti komplementa preprečujejo poškodbo lastnih celic, med njimi najpomembnejši je faktor 
H. Protitelesa proti faktorju H zaradi pomanjkljive inhibicije povzročijo prekomerno aktivacijo alternativne poti komplementa, ki vodi v nastanek trombotične 
mikroangiopatije (TMA) - atipični hemolitični sindrom (aHUS) ali glomerulopatije z odlaganjem C3 (C3 nefropatija).

METODE

Opravili smo retrospektivno raziskavo bolnikov z ledvično boleznijo in dokazanimi protitelesi proti faktorju H, ki smo jih odkrili med leti 2015-2020.

REZULTATI

Odkrili smo 26 bolnikov (9 žensk, 17 moških) s prisotnimi protitelesi proti faktorju H. Ob odkritju bolezni so bili stari od 15 do 81 let). Štirje bolniki so imeli ledvično 
bolezen odkrito v otroštvu (2 bolnika C3 nefropatijo, 1 bolnik hemolitični uremični sindrom, 1 bolnica SLE.) Dva bolnika sta imela sliko generalizirane TMA, enega od 
njiju smo uspešno pozdravili z eculizumabom, kasneje je prejemal mofetil mikofenolat. Pri enem bolniku je zgodaj po transplantaciji prišlo do lokaliziraneTMA na 
presajeni ledvici, ki je bila sprva opredeljena kot humoralna zavrnitev. Štirje bolniki so imeli maligno arterijsko hipertenzijo (2 od teh sočasno tudi IgA 
glomerulonefritis). Trije bolniki so imeli sočasno bolezen odlaganja monoklonskega imunoglobulina. En  bolnik je imel imunotaktoidno nefropatijo. Trije bolniki so 
imeli sočasno prisotna anti-kardiolipinska protitelesa (ena bolnica z diagnozo antifosfolipidnega sindroma, dva asimptomatska), en bolnik s smrtnim izidom bolezni 
je imel prisotna cANCA  protitelesa in krioglobuline, en bolnik je imel sočasno prisoten C3Nef in 1 bolnik anti-C1q protitelesa, 2 bolnici sta imeli SLE. Pri 2 bolnikih 
smo protitelesa proti faktorju H dokazali šele ob remisiji, ob samem pojavu ledvične bolezni pa ne. Pri 2 bolnikih smo protitelesa proti faktorju H ugotovili šele po 
presaditvi ledvice umrlega dajalca. Heterogeno skupino bolnikov smo glede na klinično sliko zdravili s plazmaferezo, kortikosteroidi, mikofenolat mofetilom, 
rituximabom in eculizumabom.

ZAKLJUČEK

Protitelesa proti faktorju H ob določenih pogojih lahko povzročijo TMA - aHUS ali C3 nefropatijo. Občasno protiteles proti faktorju H ob pojavu bolezni ne zaznano. 

Ob velikem sumu na TMA (še posebej, če druge motnje komplementnega sistema ne najdemo) je potrebno protitelesa proti faktorju H določiti večkrat. To je 

pomembno predvsem pri bolnikih, ki so kandidati za presaditev ledvice, saj lahko visok titer protiteles povzroči TMA v zgodnjem obdobju po presaditvi. 

zap.što Prva prezentacija ledvične  bolezni izvid LB

1 TMA, ALO TMA in obinfekcijski GN

2

Ak. nefritični sindorm, hipervolemija, 

poslabšanje KLB dif. membranoproliferativni GN +TMA

3 ALO /

4

ALO, nefritični urin sed, nefrotska 

proteinurija membranoproliferativni GN +monkl. dep. IgG kappa,frakcije C3 in C1q

5 ALO, sum na TTP /

6 Kron. nefritični sindrom, PRESS sindrom IgA, TMA

7 Ak. posl. KLB Susp. TMA, interstic. Infiltrat, kronične spremembe glomerulov

8 Ak. posl. KLB, nefrotska proteinurija TMA, skleroza glomerulov

9 Ak. posl . KLB proliferacijski GN z monoklonskimi imunskimi depoziti IgM lambda

10 po Tx anurija ak. humoralna rejekcija, manj verjetno T-celična

11 Kronični nefritični sindrom proliferacijski GN z monoklonskimi imunskimi depoziti IgG kappa

12 Nefrotski sindrom

mešani mezangioprolif. in membranoproliferac. imunsko kompl. GN, 

sum na postinf GN

Neftotska proteinurija imunokompleksni glomerulonefritis

13 Kronični nefritični sindrom c3 glomerulonefritis

14 Nefrotska proteinurija in eritrociturija

imunotaktoidni glomerulonefritis z odlaganjem monoklonskih depozitov 

IgG2 kappa

15 Mlg AH, hitronapred GN IgA, TMA

16 ALO IgA, TMA

17 Brezsimptomna eritrociturija in proteinurija /

18 Brezsimptomna eritrociturija /

19 Brezsimptomna eritrociturija /

20 TMA TMA

21 SLE s prizadetostjo ledvic imunsko-kompleksni GN

22 Brezsimptomna eritrociturija in proteinurija C3 nefropatija

23 Brezsimptomna eritrociturija in proteinurija membranoproliferacijski GN - C3 nefropatija

24

CVI v 7 mesecu nosečnosti (24 let), 

antifosfolipidni sindrom /

25

Neopredeljena sistemsko-vezivna tkivna 

bolezen /

26 SLE, MAS Lupusni GN


