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Ogniskowe segmentowe stwardnienie 
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diagnostyki różnicowej i postępowania terapeutycznego w ogniskowym seg-
mentowym stwardnieniu kłębuszków nerkowych
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Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS 
The review contains an update of the knowledge on the pathogenesis, 

differential diagnosis and treatment of focal segmental glomerulosclerosis
(nePROl Dial POl. 2020; 24: 13-15)
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Patogeneza
Według opublikowanego w 2019 r. 

podsumowania konferencji organizacji Kid-
ney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) na temat postępowania w pier-
wotnych i wtórnych kłębuszkowych zapa-
leniach nerek (KZN) bioptat nerki, żeby 
odróżnić FSGS od submikroskopowego 
KZN powinien zawierać co najmniej 20 
kłębuszków [2]. W ujęciu autorów cytowa-
nego raportu termin pierwotny/idiopatycz-
ny FSGS powinien być zastrzeżony dla 
przypadków wywołanych przez wciąż nie 
do końca zidentyfikowane czynniki zwięk-
szające przepuszczalność kłębuszkowego 
pokładu filtracyjnego. Nie należy używać 
określenia „pierwotny” w stosunku do ob-
razów morfologicznych FSGS u podłoża, 
których leżą: zmniejszona masa miąższu 
nerkowego (np. hipoplazja nerek u wcze-
śniaków z niską wagą urodzeniową), wady 
genetyczne białek podocyta, błony szcze-
linowatej i kolagenu typu 4, indukowanych 
przez leki i wirusy. Pierwotny FSGS często 
charakteryzuje się masywnym białkomo-
czem o ostrym początku, a w mikroskopie 
elektronowym utratą wyrostków stopowa-
tych podocytów. Natomiast inne rodzaje 
FSGS wykazują zwykle bardziej umiarko-
wany białkomocz i tylko odcinkową, seg-
mentową utratę wyrostków stopowatych 
podocytów [2]. Obecnie pretendentem do 
roli głównego czynnika zwiększającego 
przepuszczalność, odpowiedzialnego za 
nawrotowość FSGS jest kardiotrofino – po-
dobna cytokina-1 należąca do rodziny in-
terleukiny 6 (ang. nazwa cardiotrophin-like 
cytokine-1). Wykazano, że dodana do ho-
dowli podocytów obniża ekspresję nefryny. 
W aktywnym pierwotnym FSGS stężenie 
tej cytokiny wzrasta w osoczu 100-krotnie 
w porównaniu do wartości u osób zdro-
wych. Co istotne, ta kardiotrofina należy 
do czynników aktywujących limfocyty B 
i może stanowić pomost do udziału tych 
komórek w patogenezie FSGS.

Patomorfologia
Obrazy morfologiczne FSGS zostały 

szczegółowo omówione we wcześniej-
szym opracowaniu [1]. W tym miejscu pod-
kreślimy znaczenie rokownicze 5 postaci 

Niniejsze opracowanie jest uaktualnieniem 
publikacji, która ukazała się na łamach Nefrologii 
i Dializoterapii Polskiej w 2016 r. [1]. 

wyróżnianych w klasyfikacji Uniwersytetu 
Kolumbia. Tzw. wariant wierzchołkowy 
zapowiada dobrą odpowiedź na steroido-
terapię, typ zapadniętych pętli kłębuszko-
wych niesie zapowiedź oporności na stero-
idy, warianty niespecyficzny, przywnękowy 
i komórkowy oznaczają pośrednią wrażli-
wość na steroidoterapię. Jak wspomnia-
no, w bioptatach zawierających poniżej 20 
kłębuszków mogą zostać niepobrane kłę-
buszki objęte ogniskowym segmentowym 
stwardnieniem. Na trop FSGS wskazuje 
w takich bioptatach obecność zmian śród-
miąższowych [3]. Dodatkową trudnością 
w odróżnieniu FSGS od submikroskopo-
wego KZN jest początkowe występowanie 
FSGS wyłącznie w głębszych, przyrdzenio-
wych warstwach kory.

Leczenie
Trzeba z całą mocą powtórzyć zasa-

dę, że leczenie immunosupresyjne należy 
podejmować wyłącznie u chorych na pier-
wotne FSGS z obrazem klinicznym ze-
społu nerczycowego [ZN], po wykluczeniu 
wtórnego FSGS. W tym kontekście auto-
rzy niniejszego opracowania przypomina-
ją zasady leczenia objawowego ciężkich 
ZN [4]. Stałym elementem postępowania 
powinno być ograniczenie soli w diecie 
do 3-4 g NaCl (50-70 mmol/Na) i niesto-
sowanie 0,9% NaCl jako rozpuszczalnika 
leków. Warto pamiętać, że kilkugodzinny 
wypoczynek w pozycji leżącej z uniesiony-
mi kończynami powoduje przemieszczenie 
ok. 400 ml płynu z tkanki śródmiąższowej 
do przestrzeni wewnątrznaczyniowej.

W ciężkich ZN, w których ciastowate 
obrzęki ograniczają swobodne porusza-
nie i nierzadko powstają przesięki, należy 
podawać diuretyk pętlowy wyłącznie dro-
gą dożylną, przy czym autorzy preferują 
stosowanie furosemidu. W podejściu do 
terapii należy uwzględnić dwa patofizjolo-
giczne mechanizmy rozwoju nerczycowych 
obrzęków: „przelewania nadmiaru wody” 
i „niedopełnionego łożyska naczyniowego”. 
Mechanizm przelewania nadmiaru wody 
zachodzi w ZN o umiarkowanej ciężkości 
ze stężeniem albumin >2,5 g/dl, w których 
podstawowym, pierwotnym zaburzeniem 
jest nadmierna reabsorpcji sodu i wody 
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w cewkach zbiorczych i dystalnych. Jej 
nadmiar przelewa się z przestrzeni we-
wnątrznaczyniowej do przestrzeni poza-
naczyniowej, czemu sprzyja obniżone 
ciśnienie onkotyczne w osoczu. W zespo-
łach na podłożu przelewania nadmiaru 
wody objętość wewnątrznaczyniowa jest 
prawidłowa lub zwiększona. Odmiennie 
wygląda sytuacja kliniczna w najcięższych 
ZN ze stężeniem albumin < 2,0 g/dl, w któ-
rych pierwotnym zaburzeniem jest spa-
dek ciśnienia onkotycznego wywołujący 
ucieczkę płynu z przestrzeni wewnątrzna-
czyniowej do obszaru pozanaczyniowego. 
Skutkuje to zmniejszeniem objętości krwi 
krążącej, niedopełnieniem łożyska naczy-
niowego. Wzmożona reabsorpcja sodu 
i wody w cewkach dystalnych i zbiorczych 
jest zaburzeniem wtórnym, odpowiedzią 
na oligowolemię. W ZN z pośrednimi stę-
żeniami albumin między 2,0-2,5 g/dl może 
zachodzić zmienność objętości wewnątrz-
naczyniowej i zespół normowolemiczny 
może przekształcić się pod wpływem zbyt 
agresywnego leczenia moczopędnego 
w oligowolemiczny. Dlatego eliminacja ner-
czycowych obrzęków powinna odbywać 
się stopniowo, przy codziennym ważeniu 
i kontroli, żeby obniżanie masy ciała na-
stępowało 0,5-1,0 kg/dobę. W ciężkich ZN 
z masywnymi obrzękami, w których furose-
mid jest podawany drogą dożylną, należy 
ją stosować również do wszystkich pozo-
stałych leków, ponieważ obrzęk śluzówki 
przewodu pokarmowego bardzo zmniejsza 
ich wchłanianie. Efektywne dawki furose-
midu są w ZN 2-3 krotnie wyższe od sto-
sowanych w niewydolności serca. Zwykle 
rozpoczyna się w hiperwolemicznym lub 
normowolemicznym ZN od dożylnej daw-
ki 60 mg podawanej w pompie przez 2-3 
godz. Brak zadowalającej odpowiedzi uza-
sadnia podwojenie dawki i przejście do sto-
sowania 2 x dziennie. W sposób kroczący 
można stopniowo dojść do dawki dobo-
wej 200 mg rozdzielonej na dwa wlewy. 
Nieskuteczność dawki 200 mg wymaga 
poszukiwania przyczyny oporności na fu-
rosemid.

Należy mieć świadomość, że koniecz-
ność wysokiego dawkowania od początku 
leczenia ZN ma uwarunkowania patofi-
zjologiczne. Furosemid krąży związany 
z albuminami i wydzielany jest do światła 
cewek bliższych przez transportery orga-
nicznych anionów. Ciężka hipoalbumine-
mia powoduje, że mniej furosemidu jest 
dostarczane do miejsca sekrecji. W płynie 
cewkowym furosemid ulega wiązaniu przez 
albuminy i mniej dociera do miejsca działa-
nia części grubej ramienia wstępującego 
pętli Henlego. Ocenia się, że przy stężeniu 
albumin w moczu > 4 g/l wiążą one 1/2 do 
2/3 dostępnego w płynie cewkowym furo-
semidu. Najczęstszą przyczyną oporności 
na furosemid w ZN z prawidłowo wypeł-
nionym łożyskiem naczyniowym jest zbyt 
wysokie spożycie soli, które potwierdza do-
bowe wydalanie powyżej 100 mmol sodu 
przez osobę ze stabilną masą ciała. Kolej-
nym powodem bywa nadmierna, kompen-
sacyjna reabsorpcja sodu poza punktem 
uchwytu furosemidu przy jego dłuższym 
stosowaniu, a więc w cewkach dalszych 

i zbiorczych. Można tę reabsorpcję przej-
ściowo zahamować podając doustnie na 
godzinę przed wlewem furosemidu diu-
retyk działający w miejscu zwiększonego 
wchłaniania. Wykorzystuje się w tym celu: 
hydrochlorothiazyd (25-100 mg), hydro-
chlothiazyd z amilorydem (50 mg/ 5 mg), 
spironolakton (50-100 mg). Gdy stężenie 
albumin obniża się < 2,5 g/dl i mimo ad-
herencji do diety niskosodowej pojawia się 
oporność na furosemid, to prawdopodobną 
przyczyną jest niedobór białka nośnikowe-
go. Rozwiązaniem jest stosowanie w po-
wolnym wlewie furosemidu związanego 
z białkami w postaci mieszaniny 60-80 mg 
furosemidu z 20 g niskosodowych albu-
min. W jawnie oligowolemicznym zespole 
nerczycowym (stężenie albumin < 2,0 g/dl, 
łatwo uchwytny objaw hipotonia ortosta-
tyczna) zasadne jest poprzedzenie dawki 
furosemidu wlewem 100 ml niskosodo-
wych, hiperonkotycznych 20% albumin 
w celu uzyskania niezbędnego dla sku-
teczności diuretyku zwiększenia objętości 
krwi krążącej. W okresie intensywnego 
leczenia moczopędnego chorych ze stęże-
niem albumin < 2,5 g/dl, należy stosować 
profilaktykę przeciwzakrzepową: heparyny 
drobnocząsteczkowe podskórnie, enoksa-
paryna 40 mg, nadroparyna 0,4 ml.

W stosunku do wytycznych leczenia 
immunosupresyjnego ogłoszonych przez 
KDIGO w 2012 [5] aktualizujący raport 
uznaje ze względu na toksyczność za kon-
trowersyjne kryterium steroidooporności 
FSGS w postaci podawania kortykostero-
idów w wysokiej dawce przez 16 tygodni. 
Poza tym nie wprowadza modyfikacji do 
postępowania terapeutycznego podanego 
w wytycznych z 2012 r. Zawierają one po-
niższe zasady początkowego leczenia im-
munosupresyjnego zespołu nerczycowego 
na podłożu pierwotnego FSGS (I rzut):
- Podanie prednizonu w pojedynczej do-

bowej dawce 1 mg/kg, maksymalnie 80 
mg lub w dawce 2 mg/kg co II, maksy-
malnie 120 mg.

- Stosowanie prednizonu w tej wysokiej 
dawce przez okres co najmniej 4 tygo-
dni, kontynuowanie jej do 16 tygodni 
(kryterium steroidooporności), jeśli jest 
dobrze tolerowana lub do osiągnięcia 
całkowitej remisji, jeśli nastąpi wcze-
śniej.

- Po uzyskaniu pełnej remisji steroidy 
mają być stopniowo obniżane przez 
kolejne 6 miesięcy, do odstawienia.

- Inhibitory kalcyneuryny mogą być za-
stosowane jako terapia pierwszego 
rzutu u chorych z względnymi prze-
ciwskazaniami do kortykoterapii (np. 
cukrzyca, niestabilność psychiczna, 
ciężka osteoporoza).
Komentarz autorów: wszystkie zalece-

nia KDIGO oparte są na dowodach niskiej 
lub bardzo niskiej jakości (kategoria C lub 
D). Tylko ogólne stwierdzenie o celowości 
leczenia immunosupresyjnego zespołu ner-
czycowego na podłożu pierwotnego FSGS 
ma charakter zalecenia (we recommend). 
Pozostałe opinie na temat dawkowania 
prednizonu, okresu podawania, leczenia, 
wprowadzenia inhibitorów kalcyneuryny 
mają charakter propozycji pod rozwagę (we 

suggest). Otwiera się więc szerokie pole 
dla indywidualizacji terapii. W praktycznym 
postępowaniu autorów dużą wagę przywią-
zuje się do właściwego leczenia objawowe-
go. Kortykosteroidy zostają zwykle włączo-
ne po kilkudniowym objawowym leczeniu 
moczopędnym, zaczynając w ciężkich ZN 
z albuminami < 2,5 g/dl od dożylnego po-
dawania metyloprednizolonu (przelicznik 
4 mg metyprednizolonu = 5 mg prednizo-
nu). Ekwiwalent dawki prednizonu 1mg/
kg jest wyliczany na należną, optymalną 
masę ciała. Do leczenia doustnego prze-
chodzi się, gdy obrzęki obwodowe są już 
wyraźnie ograniczone i nie ma zagrożenia 
niską biodostępnością prednizonu wskutek 
obrzęku kosmków jelitowych. W skrajnie 
nasilonych ZN ze stężeniem albumin < 2 g/
dl leczenie rozpoczynane jest 3 dniowym 
okresem 0,5 g dożylnych wlewów mety-
loprednizolonu, stosownie do obserwacji, 
że postępowanie to istotnie skraca czas 
potrzebny do uzyskania remisji. W sposób 
zindywidualizowany podchodzimy zarówno 
do wielkości początkowej dawki prednizonu 
jak i długości jej stosowania. U osób star-
szych, w sytuacjach upośledzenia tolerancji 
węglowodanowej i nadwagi zmniejszamy 
początkową dawkę prednizonu do 0,8 mg/
kg należnej masy ciała. Trzeba pamiętać, że 
zapowiedzią skuteczności prednizonu jest 
wczesny spadek białkomoczu. Jeśli białko-
mocz w okresie pierwszych dwóch miesię-
cy leczenia prednizonem nie obniży się o > 
20% wyjściowej wartości, to takie spostrze-
żenie oznacza małe prawdopodobieństwo 
uzyskania remisji w późniejszym okresie 
i stwarza uzasadnienie do szybszego ob-
niżania prednizonu i zakończenia kuracji. 
W okresie wysokich dawek prednizonu 
należy stosować profilaktykę zapobiegają-
cą zapaleniu płuc o etiologii Pneumocystis 
jiroveci. W tym celu podawana jest tabletka 
400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trime-
toprim, alternatywnie tabletka o podwójnej 
sile 3 x w tygodniu.

Drugim po prednizonie lekiem podawa-
nym w ZN na podłożu FSGS jest zwykle 
cyklosporyna. Stosowana jest w trzech sy-
tuacjach klinicznych:
• Jako terapia pierwszoliniowa, gdy za-

chodzą przeciwskazania do wysokich 
dawek prednizonu lub pojawia się ko-
nieczność ograniczenia okresu ich sto-
sowania. 

• Występuje częsta nawrotowość i stero-
idozależność zespołu nerczycowego.

• Znaczna steroidooporność zespołu ner-
czycowego, a ściślej brak zmniejsze-
nia białkomoczu w okresie pierwszych 
dwóch miesięcy. 
Cyklosporynę stosuje się w tych wska-

zaniach w dawce początkowej (3-5 mg/
kg/dobę, dążąc do uzyskania stężeń mini-
malnych w zakresie 100-150 ng/ml. Cyklo-
sporynę we własnej praktyce zaczynamy 
najczęściej od dawki 3,5 mg/kg/dobę w po-
łączeniu z prednizonem 0,4-0,5 mg/kg co 
drugi dzień przez pierwsze trzy miesiące, 
po czym następuje obniżenie prednizonu 
do dawki 0,2 mg/kg co drugi dzień. Jeśli 
u chorego istnieje wyraźne zagrożenie wy-
stąpienia niepożądanych następstw korty-
koterapii cyklosporynę można zastosować 
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w monoterapii. Brak efektu 6 miesięcznego 
podawania cyklosporyny, tj. nieuzyskanie 
spadku białkomoczu o co najmniej 50% 
wyjściowej wartości uzasadnia odstawie-
nie leku. W przypadku osiągnięcia całkowi-
tej lub częściowej remisji stopniowo obniża 
się dawkę do 1,5-2,0 mg/kg/dobę z kon-
tynuacją przynajmniej do dwóch lat. We 
wszystkich sytuacjach klinicznych, stwa-
rzających zasadność leczenia cyklospo-
ryną alternatywą może być drugi inhibitor 
kalcyneuryny tacrolimus.

Obowiązujące w Polsce zasady re-
fundacji pozwalają stosować tacrolimus 
u chorych nietolerujących cyklosporyny, 
np. z powodu wystąpienia hirsutyzmu, 
przerostu dziąseł lub wobec jej nieskutecz-
ności. Tacrolimus rozpoczynamy od dawki 
0,05-0,1 mg/kg/ dobę w dwóch porcjach, 
początkowe stężenia minimalne we krwi 
5-10 ng/ml – pierwszy miesiąc, a następnie 
4-7 ng/ml. W przypadku uzyskania remisji 
leczenie tacrolimusem jest kontynuowane 
przynajmniej do dwóch lat. Dawki inhibito-
rów kalcyneuryny wyliczamy u osób z nad-
wagą lub otyłością na wagę należną [4].

Szczególny problem kliniczny stwa-
rzają pacjenci ze steroidozależnym FSGS 
(nawrót w okresie zmniejszania dawki ste-
roidów lub do 2 miesięcy po zakończeniu 
kuracji) i z FSGS o częstej nawrotowości 
(2-4 nawrotów) w ciągu 12 miesięcy od 
zaprzestania steroidoterapii. Badań klinicz-
nych na tym polu jest bardzo niewiele i za-
lecenia stanowią tzw . opinię ekspertów.

We własnej praktyce autorzy najczę-
ściej w przypadkach steroidozależności 
i częstej nawrotowości sięgają po pred-
nizon dla indukcji remisji i po jej uzyska-
niu wprowadzają cyklosporynę w podany 
wcześniej sposób. Jeśli problem dotyczy 
osoby z poważnymi niepożądanymi na-
stępstwami wcześniejszych cykli steroido-
terapii nie podajemy w ogóle steroidów, ale 
od razu stosujemy tacrolimus w opisanym 
powyżej schemacie.

Dla ograniczenia kumulacyjnej dawki 
steroidów i przerwania ciągu nawrotowości 
literatura proponuje jeszcze trzy podejścia: 
połączenie steroidów z mykofenolanem 
mofetylu, użycie cytostatyku alkilujące-
go – cyklofosfamidu oraz wykorzystanie 
do podtrzymywania remisji przeciwciała 
monoklonalnego, wywołującego deplecję 
limfocytów B – rytuksymabu [6]. Mykofeno-
lan mofetylu w dawce (1,5-2,0 g/dobę) był 
stosowany w połączeniu z różnymi daw-
kami steroidów, najczęściej z prednizo-
nem 0,5 mg/kg codziennie w celu indukcji 
remisji, a co II dzień dla jej podtrzymania. 
W indukcji remisji w nielicznych grupach 
pacjentów odsetek remisji wynosił ok. 
70%. Użycie cyklofosfamidu z zamiarem 
zahamowania nawrotowości ZN w przebie-
gu FSGS zmniejszyło się w ostatnich kilku-
nastu w związku z szerszym stosowaniem 
w tym celu inhibitorów kalcyneuryny.

We włoskim badaniu z randomiza-
cją [7] porównano efekt cyklofosfamidu 
w wyjściowej doustnej dawce 2,5 mg/kg/
dobę przez 2 miesiące z cyklosporyną 5 
mg/kg/dobę podawaną przez 9 miesięcy. 

Po 2 latach wyższy odsetek remisji utrzy-
mywał się w grupie cyklofosfamidu. Podob-
ną wymowę mają wyniki chińskiego bada-
nia, w którym tacrolimus 0,1 mg/kg/dobę 
porównywano z cyklofosfamidem podawa-
nym dożylnie 1 x w miesiącu 0,5-0,75 g/m², 
oba leki w skojarzeniu z prednizonem [8].

Przytoczone dane dostarczają w opi-
nii autorów argumentów, żeby małe dawki 
inhibitorów kalcyneuryny podawać przez 
wiele lat po uzyskaniu remisji. Z własne-
go doświadczenia przekazujemy ponadto 
obserwację, że w przypadku wcześnie 
uchwyconego nawrotu białkomoczu na 
podłożu FSGS do skutecznej indukcji re-
misji wystarczają niższe dawki prednizonu 
0,5 mg/kg/dobę.

Warto jeszcze pamiętać o dwóch waż-
nych cechach FSGS, a mianowicie, że 
steroidowrażliwość ZN łączy się zwykle 
z dobrą odpowiedzią na leki drugiej linii 
w indukcji remisji, ale jednocześnie z ten-
dencją do nawrotów po zakończeniu każ-
dej terapii. W świetle włoskiego badania 
klinicznego można efektywnie ograniczyć 
nawrotowość FSGS podając dożylnie po 
uzyskaniu remisji steroidami 1-2 dawki ry-
tuksymabu 375 mg/m² [9].

W sytuacjach steroidooporności FSGS 
rozpoznawanej w praktyce na podsta-
wie niepowodzenia 8- a nie jak sugerują 
wytyczne 16-tygodniowej steroidoterapii 
dodawane są najczęściej do steroidów in-
hibitory kalcyneuryny, tak jak przedstawio-
no to wcześniej. Jedyna różnica, to nieco 
wyższe stężenia docelowe: 125-175 ng/ml 
przed kolejną dawką w pierwszym miesią-
cu dla cyklosporyny i 10-15 ng/ml dla ta-
crolimusu.

Zdecydowanie rzadziej zastosowanie 
znajdują mykofenolan mofetylu i cyklofos-
famid. Jeśli po 4 miesiącach leczenia cy-
klosporyną lub tacrolimusem nie następuje 
żaden spadek białkomoczu, to wówczas 
także u osób dorosłych, zwłaszcza mło-
dych do 25 r. życia zachodzą wskazania 
do przeprowadzenia badań genetycz-
nych. Uzasadnienie pochodzi z niedawno 
opublikowanych wyników w kohorcie 197 
dorosłych chorych na FSGS z rejestru 
kłębuszkowych zapaleń nerek w Toronto. 
Patogenne warianty genetyczne wykryto 
u 11% chorych. Najczęściej, w 55% doty-
czyły wchodzącego w skład kłębuszkowej 
błony podstawnej łańcucha α kolagenu 
typu 4, kolejne 40% obejmowało geny po-
docytów. 

Klinicznie ważne jest spostrzeżenie, że 
patogenny wariant kolagenu typu 4 może 
w biopsji nerki objawiać się rozlaną utratą 
wyrostków stopowatych podocytów, moc-
no sugerującą FSGS bez podłoża gene-
tycznego [10].

Nawrót FSGS w przeszczepionej 
nerce

Zagrożenie ocenia się na 35% przy 
pierwszym przeszczepieniu nerki, ze 
wzrostem do 85% – 100% po drugim 
przeszczepieniu. Czynnikami podnoszą-
cymi ryzyko są początek między 6. a 15. 
rokiem życia i ciężki przebieg z masyw-

nym białkomoczem, prowadzący do schył-
kowej niewydolności nerek w ciągu 3 lat. 
Szybkość wystąpienia nawrotu, nierzadko 
już w pierwszych dniach po przeszczepie 
wskazuje jednoznacznie na sprawczość 
czynnika wzmagającego przepuszczal-
ność kłębuszkowej ściany naczyniowej. 
Z tego powodu kluczowym elementem po-
stępowania są zabiegi plazmaferezy z wy-
mianą 1,5 objętości osocza 3-4 zabiegi 
tygodniowo, 8-12 na kurację, przynoszące 
remisję u 60% biorców dorosłych.

Alternatywną techniką usuwania czyn-
nika zwiększającego przepuszczalność 
są wychwytujące krążący związek kolum-
ny, które zawierają białko A, wyizolowane 
z gronkowca złocistego. Dodatkowo po-
daje się wlew rytuksymabu oraz podnosi 
dawki inhibitora kalcyneuryny i steroidów 
[11,12]. 
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