
Atipinis hemolizinis 
ureminis sindromas 



Atipinis hemolizinis ureminis sindromas- 

Su komplemeto sistemos aktyvinimu susijusi liga, kuriai 
būdinga mikroangiopatinė hemolizinė anemija, 

trombocitopenija, inkstų funkcijos nepakankamumas. 

 Trombotinė mikroangiopatija, nesant Shiga-like toksino 
(verocitotoksino)/D neigiama TMA susijusi su blogesne 

prognoze:  

- Inkstų f-jos nepakankamumo progresavimu (ESRD) (6%) 

- Didesniu mirštamumu 
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Atipinio HUS etiologija 

-genetinė predispozicija 

-sporadinis 

- idiopatinis 

Amžius:  perinatalinis – saugusiojo 

Patogenezė 

Svarbiausias aHUS -  alternatyvus kompelemento 
aktyvinimo kelias 

- genų, koduojančių komplemento sistemos reguliuojančius 
komponentus, inaktyvinančios mutacijos 

- Komplementą aktyvinančių veiksnių genų funkcijos įgijimo 
mutacijos (gain of function) 

- Trombomodulino geno mutacijos 



1.  H faktoriaus  (CFH) mutacijos (20-30%) 

2.  Membranos baltymo kofaktoriaus  (MCP) mutacijos – 
15%  

3.   I faktoriaus (IF) mutacijos – 4 -10 %  

 IF trūkumas arba nepakankama funkcija ( dėl struktūros 
pakitimo) 

3.  Autoantikūnų prieš H faktorių susidarymas (6 – 10%). 

4.  C3 geno pažaidos (4 – 10%) 

5.  Trombomodulino mutacijos (~5%) 

6.  B faktoriaus mutacijos (1 – 2%) 



H  faktorius  

Lokalizacja – 1q32 

TTP (SCRs) x 20, kiekvienąme iš jų 60 a.r 

Reguliacinis baltymas, kuris geba prisijungti prie C3b, sutrikdo aktyvios 
C3 konvertazės susidarymą alternatyviu keliu. 

CFH – I faktoriaus kofaktorius; sukelia C3b konvertazės disociaciją. 

N – galo TTP sudaro reguliacinį vienetą, C- galo – atpažinimo 
subvienetą. 

Dauguma (~80%) missense mutacijos: pakitusi CFH struktūra (folded) 
lemia, kad baltymas negali jungtis prie šeimininko ląstelių (GLOMERULŲ 
ENDOTELIOCITŲ, BAZINĖS MEMBRANOS, TROMBOCITŲ). 

Mutuotas H faktorius gali slopinti tirpius komplemento komponentus 
(C3b), bet neveikia prisijungusių prie ląstelių. 

Del (15-20%): fragmentuotas CFH arba jo trūkumas. 

 



Heterozigotų mutuotas CFH slopina normalaus f-ją – 
jungimąsi prie endotelio. 

Homozigotų – H faktoriaus trūkumas→C3b susidarymas 
→audinių pažeidimas (FcR, MAK). 



Membranos baltymas kofaktorius (MCP) 

Ekspresija leukocitų, trombocitų, epitelio, endotelio, fibroblastų 
membanose. 

I faktoriaus kofaktorius, jam inaktyviant C3b ir C4b. 

MCP svarbiausias apsaugantis nuo C3 aktyvinimo glomerulų 
endotelyje. 

Mutacijos lemia:  

- mažesnę raišką  (CD46 “ tankumas” membranoje) 

-  nepakankamą funkcinį aktyvumą = alternatyvus komplemento 
aktyvinimas 



I faktorius 

Serino proteazė, skaido C3b ir C4b į neaktyvius fragmentus 

Iki šiol aprašytų mutacijų  heterozigotinė būklė  

80% jų – fermento subvienetą koduojančio geno mutacijos 

Pusė CFI geno persitvarkymų sukelia jo trūkumą, pusė – 
slopinančios fermentinį aktyvumą 

Trūkumas→ 

susidarymas opsonino (C3b)→fagocitų telkimasis (FcR)
→audinių pažeidimas 

Susidarymas anafilatoksino (C3a) 



Autoantikūniai prieš H faktorių (CFH) 

Veikimas per C – atpažinimo domeną, sutrikdo komplemento 
reguliavimą ląstelės paviršiuje 

Slopina H faktoriaus (CFH) jungimąsi prie C3b, nuo alternatyvaus 
komplemento aktyvinimo kelio priklausoma lizė (MAK). 

Ak-ų prieš H faktorių susidarymas atipinio HUS metu dėl genetinės 
predispozicijos: aprašyta CFHRP genų delecijos, dažniausia CFHR1 
ir CFHR3. 

Genų, koduojančių su H faktoriumi susijusius baltymus, delecija 
nėra būtinybė autoantikūnams susidaryti: aprašyta pacientų, 
kuriems nesant CFHRP trūkumo nustatyta ak-ų prieš CFH. 



C3  

Aktyvinama klasikiniu, alternatyviu ir lektino keliu 

Susidarant C3a – anafilatoksinui, kuris sukelia: 

- leukocitų ekstravazaciją, ↑ chemotaksį,  

-  trombocitų agregaciją, 

-  bazofilų degranuliaciją. 

C3b : 

- 2 AC, vienas jungiasi prie membranos, kitas – prie C5 ( MAK 
susidarymas) 

- opsonizacija: geba jungtis prie neutrofilų, makrofagų CR1. 

C3 mutacijos lemia: 

-  Atsparumą komplementą reguliuojantiems veiksniams 

-  mažesnę C3 sekreciją 



B faktorius 

Svarbiausia funkcija – proteazės, kad susidarytų aktyvinančios C3 ir C5 
kovertazės ( alternatyvus aktyvinimas) 

6q21.3→ 

C gale – fermentinė (serino proteazės) dalis, išskiriama kaip 
profermentas 

                                                             → Ba 

 C3b+ B faktorius → C3bB D faktorius_ 

                                                             →Bb   →C3bBb→C3 
konvertazė 

Dėl B faktoriaus mutacijos didesnis C3b afiniškumas → hiperreaktyvi 
C3 konvertazė, atspari reguliuojantiems veiksniams – irimą 
skatinančiam baltymui (DAF) 

 

 



Trombomodulino mutacijos 

Slopina alternatyvų komplemento aktyvinimą per I 
faktorių, jam inaktyvinant C3 

Skatina susidaryti fibrinolizės inhibitorių, kuris geba 
inaktyvinti komplemento  anafilatoksinus   (C3a, C5a) 

Būdingas antikoaguliacinis veikimas, aktyvinant 
baltymą C 



Atipinio HUS atsiradimo prielaidos  

Ligai pasireikšti 
postūmiu gali būti 

-  Infekcija 

-  Nėštumas 

Kartu genetiniai rizikos 
veiksniai: 

Papildomos aberacijos: 

-  komplemento 
sistemos genų;  

-  SNP H faktoriaus, 
MCP, CFRH1 genuose. 

-  20% atvejų, esant, 
atipiniam HUS, 
nustatoma daugiau 
negu viena genetinė 
komplemento sistemos 
aberacija. 



Rodríguez de Co´rdoba S. aHUS: a disorder with many risk 
factors. Blood. 2010;115(2):158-160. 

 
•  Common polymorphisms in complement AP proteins also contribute to 

delineate the genetic predisposition to aHUS, either increasing risk or 
conferring protection. 

•   Finally, triggering factors that activate complement modulate aHUS 
genetic predisposition.  

                           -In carriers of multiple strong aHUS genetic risk factors, 
the contribution of the environment is probably minor. On the other 
hand, strong environmental factors may compensate for low genetic 
predisposition.  

 
Atypical Hemolytic Uremic Syndrome, Genetic Basis, and Clinical 

Manifestations 
 David Kavanagh and Timothy H. J. Goodship 
 
“It is now recognized - ~20% of aHUS patients will have mutations in more 

than one gene.” 



Klinikiniai požymiai: 

Blyškumas, icterus, petechijos, epistaxis, kraujavimas 
iš dantenų, hemoptysis, hematurija 

Amaurosis fugax, matymas”pro rūką”, ataksija, 
hemiparezė, sumišimas, afazija, dizartrija, traukuliai  

Krūtinės skausmas 

Pilvo skausmas 

Diurezė: mikrohematurija, proteinurija 



Trombocitopenija 
PLT < /= 150,000/mm3. Dažniausiai mažiau negu 60,000/mm3.  
Gigantiniai trombocitai tepinėlyje (dėl megakariopoezės 
aktyvinimo) 

 Mikroangiopatinė hemolizinė anemija 
HgB< 100 g/l, apie 40%  atvejų - < 60g/l 

     Padidėjusi LDH koncentracija 
Hiperbilirubinemija, vyraujant netiesioginiam bilirubinui, 
retikulocitozė, neišmatuojamas haptoglobinas, hemoglobinemija 
Šistocitai, šalmo pavidalo eritrocitai tepinėlyje 
Neigiamas Kumbso mėginys 

Inkstų funkcijos nepakankamumas 
 

Komplemento sistemos tyrimai 
Serumo C3, C4 koncentracija – komplemento aktyvumui nustatyti, ligai 
nespecifiška. 
Plazmos B faktoriaus kiekio nustatymas – komplemento alternatyvaus 
aktyvinimo keliui vertinti. 
Plazmos tirpaus membraną atakuojančio komplekso tyr. (sMAC=C5b-9) – 
komplemeto aktyvinimo kaskados pabaigos rodiklis. 
CFH, CFI,  CFB koncentracija serume ir membranos baltymo kofaktoriaus 
(MCP) (CD46) ekpresija leukocitų paviršiuje. 

 



Diagnostiniai tyrimai, esant klinikinių aHUS požymių 

1.  Serumo C3, C4, faktorių H ir I 

2. MCP ekspresija PMN-ų paviršiuje (tėkmės citometrija) 

3.  Komplemento komponetų CFH, CFI, CD46, , C3, THBD 
mutacijos 

4. Genomo CFH ir CFHR 1-5 lokusų aberacijos 

5. H faktoriaus autoantikūnai 

6.  ADAMTS 13 aktyvumas 

 



Atipinis HUS : Diagnostika 

Diferecijuojant su TTP, D+HUS, vertinant ADAMTS13, alternatyvų 
komplemento aktyvinimą, komponentus C3, B faktorių . 

Imtis -55 pacientai.  

Trukmė – 2008m. Balandis – 2012m. Vasaris 

Sumažėję  

alternatyvaus komplemento kelio aktyvumas <70%,  

C3 <0,9g/l,           

B faktoriaus aktyvumas  6 iš 9 atv. (78%) 

Positive predicive value PPV/TPV – visi komplemento rodikliai 
mažesni a HUS atveju lyginant kartu TTP ir D+HUS  0,875 

NPV – jei visi rodikliai nesumažėję 0,957                                               

 

Br J Haematol. 2012 Aug;158(3):424-5. Epub 2012 May 22. 

PPV – tikimybė, kad žmogus serga, kai diagnostinis testas yra teigiamas; sergančių asmenų, 
kurių testas teigiamas, ir visų tirtų asmenų, kurių testas teigiamas, santykis. 



Gydymas: 

Pakaitinė plazmos transfuzija – I-os eilės gydymas:  

Turi būti pradėta per 24 val.  

1-2 tūrio pakeitimas per dieną arba 20-30 ml/kg infuzija. 

PPT nauda: užtikrina normalų CFH kiekį, esant  homozigotinei mutacijai, 
H faktoriaus deficitui. 

Esant heterozigotinei CFH būklei, pusė H faktoriaus nefukcionalus, 
atsakas priklauso nuo ŠŠP kiekio, dažnio, PPT vs. ŠŠP infuzija. 

Geresnis atsakas PPT : pasiekiama remisija, mažesnė atkryčio tikimybė 
( pašalinamos mutuoto CFH molekulės, kurios neveiksmingos). 

ŠŠP gydytiems pacientams atsakas pasiektas 60% avejų. 

Dalinis atsakas: nebenustatoma hemolizės požymių, bet išlieka inkstų 
funkcijos nepakankamumas (LIFN ar proteinurija > 0,2g/24val). 

CR: HgB>100g/l, Hct>30%, PLT>150 x 10 9/l, LDH, kreatininas – VNR. 



Metaanalizės vertinant gydymo palaikomasis vs. ŠŠP(PPT/PI) 
atsakų duomenys nepatikimi, nes nebuvo diferencijuota tipinis 
HUS vs. aHUS. 

PPT efektyvi esant esant Ak-ų prieš H faktorių. 
PPT kartu su gliukokortikosteroidais, MMF, Azatioprinu sąlygoja 

atsaką 60-70% pacientų, nesant indikacijų pakaitinei inkstų 
terapijai. 

Esat CFI mutacijos sukeltam aHUS, remisija pasiekiama 30-40%. 
MCP mutacijų atveju remisija be gydymo ŠŠP  siekia 80-90% . 
Su CFB ir C3 susijusio aHUS atsakas į gydymą ŠŠP- 30 ir 50%. 

 

 

Stebėsena: 

Bendras kraujo tyrimas, tepinėlis (šistocitai), retikulocitai 

Kreatininas, LDH, haptoglobinas, C3, C4 

Kas 1 mėn. per pirmus metus po aHUS, vėliau – kas 3 – 6 mėn.  



Transplantacija 

Nepriklausomai nuo to, ar buvo gydyta ŠŠP, daugeliui pacientų inkstų 
funkcijos nepakankamumas progresuoja iki terminalionio,- HD vs. 
transplantacijos būtinybės. 

HUS recidyvo transplantate visiems pacientams rizika ~50%, ~80%, 
esant CFH ar CFI mutacijoms. (H ir I faktoriai sintetinami kepenyse)  

MCP mutacijos atveju transpantacijų išeitys palankios. 

 
Transplantation in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome 
David Kavanagh, M.D., Ph.D.,1 Anna Richards, M.D., Ph.D.,2 Tim Goodship, M.D.,1 
and Hannu Jalanko, M.D., Ph 

 

 



Eculizumabas 

Monokloninis Ak prieš C5, prisijungimu neleidžia vykti hidrolizei į C5a ir 
C5b (susidaryti anafilatoksinui ir MAK) 

900 mg kas 7d ( 4sav.), 5-a dozė – po 7 d. -1200 mg, palaikomoji kas 
14 d. – 1200 mg. 

Šalutiniai reiškiniai 

Hipertenzija, galvos skausmas, pykinimas, VKTI, ŠTI, leukopenija, 
prakaitavimas, patinimas.  

Kapsulę turinčios Neiseria meningitidis infekcija: 

-  Vakcinacija 2 mėn.iki pirmos dozės 

-  Žinojimas (alertness)dėl meningokokinės infekcijos požymių 

Eculizumab induces long-term remission in recurrent post-transplant HUS associated with C3 
gene mutation. 
Al-Akash SI, Almond PS, Savell VH Jr, Gharaybeh SI, Hogue C. 

 

 



29m. amžiaus pacientė. Nėštumas – 38 sav. 

2011-12-14 preeklampsija, hospitalizuota į Vilniaus Gimdymo Namus; 
atlikta skubi SC  

2011-12-18 skausmas po deš. šonkaulių lanku, oligurija, 
makrohematurija, gelta 
Tyr. HgB- 46 g/l; Plt – 21 x 109/l, B.bilirubinas - 37,1 mmol/l; AST - 70,5 U/L; Kreatininas - 
194 mkmol/l; urea-19,87mmol/l. 
 
 
 

HgB-81 Kreatininas-183 
PLT-22 Urea-17,1 
Ret 4,04  ADTL-34 
B. bilirubinas-48 SPA-158 
Netiesiog. bil.-37,2 INR -0,85 
Tiesiog. Bil.-12 Fibrinogenas-4,73 
LDH>2000 D-dimerai-7200 



RITS Klinikinė diagnozė: HELLP. Pneumonija. Sepsis. DODS (kvėpavimo, inkstų) 
Pasėliai, hepatitų žymenys neigiami. 
 
Kraujo tepinėlyje aptikta šistocitų. 
Feritinas  - 2511 mkg/l,  Haptoglobinas < 0.08  g/L. 
 
Kumbso reakcija neigiama. 
 
IFN : Kreatininas -477→ 886 mkmol/l, Šlapalas –20→ 27,6 mmol/l; 
 



sindromas,  Bet citolizė, bilirubinemija mažėja 

Vyrauja IFN 

↓fibrinogeno, SPA 

TTP 
Būdinga neurologiniai simptomai 

ADAMTS13 akt.<5% 

Temperatūra- Ne febrili 

INF, reikalingos HD - nebūdinga 

 

AFS 

Pregnancy-Associated Hemolytic Uremic Syndrome Revisited in the Era of 
Complement Gene Mutations 

The risk of P-aHUS in these patients was highest during the second pregnancy  

P-aHUS shares with non-pregnancy-related aHUS a high incidence of mutations in 
complement genes (86% and 76%, respectively), with CFH mutations being the most 
frequently encountered (48% of patients).  

HELLP 



Ačiū už dėmesį 

 


