
10

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny
Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
e-mail: magdalena.krajewska@umed.wroc.pl

Autorka nie deklaruje konfliktu interesów.

Otrzymano: 16.03.2020
Zaakceptowano: 24.03.2020

zalecenia

Magdalena KrAjeWsKA

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny
Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Słowa kluczowe:
• nefropatia zmian minimalnych
• submikroskopowe zapalenie nerek
• zalecenia

Key words:
• minimal change disese
• NIL disease
• recommendations

Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie 
nerek (SKZN); Nefropatia zmian minimalnych 

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 10-12)

Minimal change nephropathy (MC), NIL disease 
(Nothing-In-Light microscopy)

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 10-12)

Do cech charakterystycznych tej po-
docytopatii należy przebieg w postaci ze-
społu nerczycowego (ZN) przy prawidło-
wym obrazie histologicznym nerki, w tym 
kłębuszków w mikroskopie świetlnym 
(z wyjątkiem niewielkiej ekspansji mezan-
gium oraz niekiedy powiększenia kłębusz-
ków), braku depozytów immunoglobulin 
oraz składowych dopełniacza (wyjątkowo 
złogi C3 i IgM o niewielkiej intensywno-
ści), oraz spłaszczenie wyrostków sto-
powatych podocytów przy nieobecności 
elektronowo-gęstych depozytów w mikro-
skopie elektronowym.

SKZN jest przyczyną 10-15% ZN u do-
rosłych (do 10 roku życia 90%). U starszych 
dorosłych zmiany związane ze starzeniem 
się nerki (ubytek liczby kłębuszków, uszko-
dzenie naczyń, włóknienie śródmiąższu) 
mogą utrudniać rozpoznanie. Najważniej-
szą cechą ułatwiającą odróżnienie jest ra-
czej globalny niż segmentalny i ogniskowy 
charakter szkliwienia kłębuszków. Pomoc-
na może być też próba leczenia glikokorty-
kosteroidami – 75-90% pacjentów z SKZN 
uzyska remisję po 2-4 miesiącach stoso-
wania właściwych dawek.

Patogeneza
Patogeneza pozostaje niejasna, ale 

coraz więcej dowodów sugeruje że zabu-
rzenie regulacji układu immunologicznego 
– m.in. dysfunkcja limfocytów T regulato-
rowych – powoduje, że limfocyty T efek-
torowe (niedojrzałe i słabo zróżnicowane 
CD34+) wytwarzają czynnik zwiększający 
przepuszczalność ściany naczyniowej. Ist-
nieją dowody na udział w tym procesie cy-
tokin Th2, szczególnie IL-13. Mechanizmy 
uszkadzania ściany naczyniowej nie są 
znane – jedna z teorii zakłada zmniejsze-
nie ładunku anionowego błony podstawnej.

Pod kątem udziału w patogenezie 
badano w ostatnich latach intensywnie 
dwa białka podocyta – CD80 (B7-1) oraz 
Angptl4. Obserwowano także zwiększoną 
ekspresję czynnika NF-κB w jądrach limfo-
cytów B i T w zaostrzeniach, stąd koncepcja 
wykorzystania w terapii leków hamujących 
proteasomy. Skuteczność rituksymabu su-
geruje udział limfocytów B w patogenezie. 
Czynnikiem wywołującym chorobę może 
być, jak ostatnio stwierdzono, przetrwała 
infekcja Respiratory tract virus nakładająca 
się na podłoże genetycznej podatności na 
chorobę.

Większość przypadków ma charakter 
idiopatyczny, ale SKZN może wystąpić po 
zastosowaniu leków (NLPZ, selektywne 
inhibitory COX2, antybiotyki, lit, bifosfo-
niany, sulfasalazyna, IFNγ), ekspozycji 
na alergeny (pyłki, ugryzienia owadów, 
szczepienia), a także w przebiegu nowo-
tworów (chłoniak Hodgkin i non-Hodgkin, 
białaczki, rzadziej guzy lite), oraz infekcji 
(kiła, gruźlica, HIV).

Obraz kliniczny
Typową manifestacją jest nagle wystę-

pujący ZN (zwykle selektywny białkomocz) 
z obrzękami (w tym ściany jelit imitujący 
objawy „ostrego brzucha”) i przesiękami do 
jam ciała. Stwierdza się hipoalbuminemię, 
hipoproteinemię oraz hiperlipidemię. Krwin-
komocz występuje u 10-30% pacjentów. 
Funkcja filtracyjna nerek jest zwykle pra-
widłowa, jej ewentualne upośledzenie 
wiąże się z niedoborem krążącego osocza 
(szczególnie podczas leczenia moczo-
pędnego), rzadziej jest powikłaniem za-
krzepicy żył nerkowych, a także obrzęku 
śródmiąższu (nephrosarca).

Wartości ciśnienia tętniczego krwi 
mogą być podwyższone, co ma związek 
z retencją sodu. W ciężkich przypadkach 
(około 10%) występują powikłania zakrze-
powe oraz rośnie ryzyko powikłań infek-
cyjnych.

Okresy remisji występują̨ naprzemien-
nie z nawrotami ZN, których częstotliwość 
zmniejsza się z czasem, jednak nawet po 
wielu latach należy się liczyć z możliwością 
nawrotu.

Rozpoznanie
Diagnostyka opiera się na obrazie kli-

nicznym, u dorosłych rozpoznanie stawia-
ne jest na podstawie biopsji nerki – pra-
widłowy wygląd kłębuszków, brak złogów 
immunoglobulin i dopełniacza w mikro-
skopie świetlnym oraz charakterystyczne 
dla SKZN rozlane „stopienie” wyrostów 
stopowatych podocytów w mikroskopie 
elektronowym.

W rozpoznaniu różnicowym należy 
uwzględnić wtórne postacie SKZN, a także 
3 dodatkowe zaburzenia przebiegające po-
dobnie klinicznie – wariant z przybytkiem 
komórek mezangium, nefropatię IgM oraz 
C1q – stanowiące odmianę MCD, lub jak 
twierdzą niektórzy, odrębne jednostki cho-
robowe.
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Trwają poszukiwania specyficznych 
biomarkerów SKZN. Badania takich bio-
markerów podocytarnych jak CD80 (B7-
1), dystroglikan, angiopoietin-like protein 4 
(Angptl4) i CD44 oraz krążących – cardio-
trophin-like cytokine factor 1 (CLCF1), 
soluble plasminogen activator urokinase 
receptor (suPAR) i hemopexyna nie po-
twierdzają jednoznacznie ich specyficz-
ności. 

Oporność na GKS jest wskazaniem do 
weryfikacji rozpoznania, w wielu przypad-
kach przyczyną białkomoczu nerczycowe-
go jest inna glomerulopatia (FSGS).

Leczenie
Leczenie objawowe
Obrzęki powstają w wyniku zwiększo-

nej reabsorpcji cewkowej sodu, jedynie 
w najcięższych ZN uczestniczy mechanizm 
„niedopełnienia” wewnątrznaczyniowego – 
underfill wynikający ze spadku ciśnienia 
onkotycznego – ta grupa chorych odnosi 
korzyść z podawania albumin przed furo-
semidem. Podstawową metodą leczenia 
obrzęków jest stosowanie diuretyków oraz 
diety z ograniczeniem sodu (60-80 mmol/d). 
Przy masywnych obrzękach stosowane 
są diuretyki pętlowe, początkowo zawsze 
dożylnie. Furosemid silnie wiąże się z al-
buminami, dlatego dawki powinny być 
większe (80-200 mg). W przypadku obrzę-
ków umiarkowanych wystarcza podawanie 
diuretyków tiazydowych, amyloridu, spiri-
nolaktonu lub eplerenonu.

W leczeniu nadciśnienia zaleca się 
hamowanie aktywności układu renina-
-angiotensyna- aldosteron (RAA) inhibi-
torami konwertazy angiotenzyny (IKA) 
lub blokerami receptora angiotenzyny 
w zwiększających dawkach, ale tak, aby 
nie wywoływać hipotonii. Połączenie tych 
leków z intensywnym leczeniem odwad-
niającym może być przyczyną pogorsze-
nia funkcji filtracyjnej. Zaletą tych leków 
jest działanie nefroprotekcyjne – zmniej-
szając białkomocz hamują uszkadzanie 
śródmiąższu przez białko reabsorbowane 
przez komórki cewki.

Hamowanie układu RAA, podobnie 
jak stosowanie statyn (do leczenia hiperli-
pidemii) nie jest zalecane rutynowo w ZN 
(szczególnie podczas pierwszego rzutu 
SKZN), należy je rozważyć gdy nie udaje 
się uzyskać trwałej remisji. U pacjentów 
z niskim poziomem albumin konieczna jest 
terapia przeciwkrzepliwa dla uniknięcia po-
wikłań zakrzepowo-zatorowych.

Leczenie immunosupresyjne
Lekiem z wyboru są glikokortykoste-

roidy (GKS) działające bezpośrednio na 
błonę filtracyjną oraz immunosupresyjnie 
– prednizon, u dorosłych w dawce 1 mg/
kg doustnie (maks. 80 mg) codziennie rano 
(minimalizowanie supresji nadnerczy). 
Dawkowanie co drugi dzień od początku 
leczenia u dorosłych nie jest zalecane.

W ciężkim ZN, lek powinien być po-
czątkowo podawany dożylnie. W przy-
padku oporności na podawanie doustne 
można rozważyć́ 3 pulsy metylprednizo-
lonu (po 500 mg). Dawkę̨ doustną należy 
utrzymać minimum 4 tygodnie, nawet gdy 

wystąpi remisja. Przy braku pełnej remi-
sji, lek powinien być kontynuowany przez 
16 tygodni. U osób powyżej 65 roku życia 
po 4 tygodniach dawkę prednizonu należy 
zredukować do 0,8 mg/kg.

Pełna remisja w ciągu pierwszych 
4 tygodni leczenia występuje u około 50% 
pacjentów, a u dalszych 10–25% pojawia 
się w ciągu kolejnych 5–16 tygodni. Po 
16 tygodniach nieskutecznego leczenia 
stwierdza się steroidooporność (około 10- 
30% dorosłych) – w tej grupie przynajmniej 
u części w rebiopsji rozpoznawany jest 
FSGS.

Po uzyskaniu remisji dawkę predni-
zonu należy zmniejszać przez 6 miesięcy 
(przeciętnie o 5 mg/tydz.), z przejściem na 
podawanie co drugi dzień od dawki 20-30 
mg/dobę. Całkowity okres kortykoterapii 
nie powinien być krótszy niż 24 tygodnie.

U 50-75% dorosłych, u których wystą-
piła remisja samoistna (5-10%) albo po 
leczeniu, dochodzi do nawrotu choroby. 
U 10-25% chorych nawroty są częste (po-
nad 4/rok). Steroidozależność, czyli nawrót 
ZN przy próbie zmniejszenia dawki predni-
zonu lub bezpośrednio po jego odstawie-
niu występuje u 25-30% chorych.

Pierwsze 2 nawroty powinny być le-
czone jak pierwszy rzut ZN (do rozwa-
żenia krótsze leczenie GKS, szczególnie 
gdy nawrót był wywołany infekcją – do 3 
miesięcy), a w przypadku kolejnych na-
wrotów stosowane są schematy leczenia 
jak w SKZN steroidozależnym. GKS są 
zwykle dobrze tolerowane, objawy nie-
pożądane pojawiają̨ się gdy leczenie jest 
przedłużane lub powtarzane. Stałe poda-
wanie niewielkich dawek (15 mg predni-
zonu co drugi dzień) przez 6-12 miesięcy, 
a nawet dłużej należy rozważyć u pacjen-
tów steroidowrażliwych z częstymi nawro-
tami, bez objawów toksyczności leczenia. 
Nawrót może być wywołany zakażeniem 
wirusowym, dlatego w wybranych przy-
padkach (tak jak u dzieci) zwiększenie 
dawki w okresie infekcji wydaje się do-
brym zabezpieczeniem.

Wskazania do zastosowania cyklofos-
famidu stanowią nietolerancja i/lub skutki 
uboczne glikokortykosteroidów (niekontro-
lowana cukrzyca, stan psychiczny), a tak-
że częste nawroty ZN, steroidozależność 
i steroidooporność.

Cyklofosfamid p.o. stosuje się w daw-
ce 2-2,5 mg/kg/d przez 8-12 tygodni (cał-
kowita dawka sumaryczna maks. 80-120 
mg/kg m.c.). Długotrwałe remisje występu-
ją u 70–80% chorych. Jednoczesne stoso-
wanie glikokortykosteroidów nie poprawia 
wyników leczenia. Alternatywą są wlewy 
i.v. cyklofosfamidu – w dawce 750 mg/m2 
co 4 tygodnie przez 24 tygodnie.

Cyklosporyna A (CsA)/ takrolimus są 
stosowane u osób z nawrotami ZN pomi-
mo leczenia cyklofosfamidem, przy stero-
idooporności, u chorych, u których istot-
ne znaczenie ma zachowanie płodności, 
a także dla unikania działań ubocznych 
GKS. Mechanizm działania inhibitorów 
kalcyneuryny polega na wazokonstryk-
cji ze zmniejszeniem eGFR, modulowa-
niu układu immunologicznego, ale także 
na bezpośrednim wpływie na podocyt 

(synaptopodyna stabilizująca aktynę cy-
toszkieletu jest defosforylowana przez 
kalcineurynę). Dawka początkowa CsA 
wynosi 3–5 mg/kg/d (w 2 porcjach) z do-
stosowaniem dawki, tak aby poziom we 
krwi pełnej wynosił 100-150 ng/ml. Po 
3 miesiącach po uzyskaniu remisji (zwy-
kle w ciągu 6 miesięcy) dawkę należy 
zmniejszyć do najmniejszej pozwalającej 
utrzymać remisję i stosować przez 1–2 
lata, a następnie bardzo wolno reduko-
wać. Odsetek całkowitych remisji wynosi 
70–85% po 6 miesiącach leczenia, jednak 
częstość nawrotów po odstawieniu CsA 
jest wysoka (60–90%). Zależność od CsA 
występuje w około 20%, przewlekłe sto-
sowanie leku w dawce poniżej 3 mg/kg/d 
zwykle pozwala utrzymać remisję. Zna-
czenie dla uzyskania dłuższych okre-
sów remisji ma jednoczesne podawanie 
GKS (pulsy metylprednizolonu, predni-
zon 0,5 mg/kg mc podawany co drugi 
dzień, a u osób z przeciwwskazaniami 
0,15-0,2 mg prednizonu/kg/dobę). Od-
setek remisji wynosi 85% po 4-5 miesią-
cach leczenia. Cyklosporynozależność 
z nawrotami białkomoczu po odstawieniu 
CsA wskazuje na konieczność kilkuna-
stomiesięcznego leczenia z powolnym 
zmniejszaniem dawki. 

Wskazania i zasady stosowania takro-
limusu są takie jak w przypadku cyklospo-
ryny, dawki 0,05–0,1 mg/kg/d w 2 równych 
porcjach. Po 3 miesiącach od uzyskania 
remisji dawkę zmniejsza się do najmniej-
szej pozwalającej utrzymać remisję i sto-
suje się ją przez 1–2 lata. 

Ostatnio opublikowano wyniki badania 
oceniającego skuteczność leczenia takro-
limusem versus prednizolon w leczeniu 
de novo SKZN i wykazano, że takrolimus 
w monoterapii może być skuteczny u pa-
cjentów, u których chcemy uniknąć stoso-
wania glikokortykosteroidów. 

Mykofenolan mofetylu (MMF) stano-
wi alternatywę, gdy z powodu działań 
niepożądanych lub nieskuteczności nie 
można stosować GKS, cyklofosfamidu 
lub inhibitora kalcyneuryny. Doświadcze-
nia u dorosłych są małe (u dzieci jako 
lek „oszczędzający” GKS). Stosuje się 
0,5–1,0 g dwa razy dzieńnie przez okres 
1–2 lat.

Danych na temat stosowania azatio-
pryny jest mało, pojedyncze opisy przy-
padków pokazują skuteczność leczenia 
w dawce 2-2,5 mg/kg/d przez 2–4 lata.

Rituksimab to chimeryczne przeciw-
ciało anty-CD20. Uważa się,  że rola ri-
tuksimabu nie ogranicza się do usuwania 
komórek B, a jego celem jest też białko 
SMPDL-3b stabilizujące włókna aktyny 
w podocycie. Stosowany jest w steroido-
zależnym SKZN przy częstych nawrotach 
ZN mimo leczenia cyklofosfamidem lub 
CsA w dawce 375 mg/ m2, druga dawka 
po 6 miesiącach (brak badań randomi-
zowanych). Nie jest skuteczny u pacjen-
tów ze steroidoopornścią, co sugeruje że 
oporność i wrażliwość na steroidy może 
odzwierciedlać inną patogenezę zespołu 
nerczycowego.

Lewamizol u dorosłych nie jest zale-
cany.
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Pojedyncze opisy przypadków poka-
zują skuteczność ACTH w steroidoopor-
nych postaciach SKZN (leczenie 3 rzutu). 
Mechanizm działania polega na stymu-
lacji produkcji endogennych steroidów, 
aktywacji receptorów melanokortyny na 
limfocytach B, T i komórkach prezentu-
jących antygen, a także bezpośrednim 
wiązaniu do receptorów melanokortyny 
na podocycie.

Koncepcję hamowania proteasomów 
realizowano z sukcesem wykorzystując lek 
anty-retrowirusowy saquinavir, podawany 
przez okres od 12 do 60 miesięcy w dawce 
30 mg/kg/dobę.

Leczenie wtórnego SKZN polega na 
eliminacji czynnika wywołującego – odsta-
wieniu leków, leczeniu chłoniaka – remisja 
zwykle powoduje ustąpienie glomerulopatii.

Powikłania
Ostra niewydolność nerek (ONN) wy-

stępuje u 20–25% dorosłych z SKZN, 
zwykle jest odwracalna. Czynniki rozwoju 
ONN to starszy wiek, płeć męska, nadci-
śnienie, niski poziom albumin oraz zmiany 
miażdżycowe. Należy monitorować stan 
nawodnienia, kontynuować leczenie GKS 
oraz stosować leczenie objawowe ONN, 
z dializoterapią włącznie. Suplementacja 
albumin tylko przy wyraźnym niedoborze 
płynów wewnątrznaczyniowo i znacznej 
hipoalbuminemii.

W przypadku upośledzenia funkcji fil-
tracyjnej dawki leków immunosupresyjnych 
muszą być redukowane (ryzyko objawów 
ubocznych). W trakcie leczenia cytostaty-
kami obowiązuje kontrola obrazu morfolo-
gii krwi – spadek liczby leukocytów poniżej 
4x 106/l stanowi wskazanie do redukcji 
dawki leku lub jego odstawienia. Kontroli 
wymagają CsA i takrolimus – stężenie we 
krwi pełnej, a także ze względu możliwość 
wystąpienia działania nefrotoksycznego, 
stężenie kreatyniny w surowicy krwi.

Rokowanie
Rokowanie jest pomyślne, ponie-

waż PChN rozwija się wyjątkowo rzadko, 
prawie wyłącznie w przypadkach stero-
idoopornych. Postępujące upośledzenie 
przesączania kłębuszkowego jest wskaza-
niem do powtórnej biopsji nerki (możliwość 
FSGS).
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