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„Nefropatia błoniasta pierwotna” 
Epidemiologia, przebieg naturalny i obraz 
kliniczny, patogeneza i klasyfikacja oraz 
zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia

Nefropatia błoniasta (NB) jest jedną z najczęstszych (20%) przyczyn zespo-
łu nerczycowego (ZN) wśród osób dorosłych rasy kaukaskiej nie chorujących 
z powodu cukrzycy. NB jest przyczyną 10-20% wszystkich przypadków schył-
kowej niewydolności nerek (SNN) oraz stanowi jedną z najczęstszych glomeru-
lopatii nawracających lub rozwijających się de novo w nerce przeszczepionej. 
Rokowanie odległe jest zależne od uzyskania i utrzymania remisji ZN zarówno 
samoistnej, jak i uzyskanej w następstwie leczenia. Rozpoznanie NB powin-
no się wiązać ze ścisłym nadzorem onkologicznym szczególnie pacjentów 
starszych (powyżej 60-65 r.ż.) oraz identyfikacją i profilaktyką ryzyka zakrze-
powego, z uwagi na większą częstość chorób nowotworowych oraz epizodów 
zakrzepowo-zatorowych w tej grupie chorych. Potwierdzenie znaczenia prze-
ciwciał skierowanych przeciw receptorowi fosfolipazy A2 i trombospondynie-1 
z domeną 7A (anty-PLA2R oraz THSD7A) w patogenezie NB stało się podsta-
wą jej podziału na postaci anty-PLA2R oraz anty-THSD7A zależne i niezależne, 
oparcia algorytmu diagnostycznego o wyniki badań immunologicznych, przy 
jednoczesnym ograniczeniu wskazań do wykonania biopsji nerki oraz ustala-
nia wskazań do leczenia immunosupresyjnego (IS). Protokoły (IS) wykorzystu-
jące cyklofosfamid (CF) oraz inhibitory kalcyneuryny (IKN) łącznie z glikokorty-
kosteroidami (GKS), w dalszym ciągu stanowią podstawowe metody leczenia 
o porównywalnej skuteczności, ale odmiennym profilu objawów niepożąda-
nych i zróżnicowanej częstości nawrotów ZN. Wykazanie istotnej roli limfocy-
tów B/komórek plazmatycznych posiadających na swej powierzchni receptor/
antygen CD20 w patogenezie NB PLA2R/THSD7A zależnej, mniejsza częstość 
i korzystny profil objawów ubocznych oraz porównywalna z CF+GKS skutecz-
ność w odsetku osiąganych pełnych remisji ZN, sprawiają, że przeciwciało mo-
noklonalne anty-CD20 (Rituksimab-RTx) może być rozpatrywane jako leczenie 
u chorych z przeciwskazaniami do leczenia CF+GKS lub dużym ryzykiem wy-
stąpienia poważnych objawów niepożądanych po takim leczeniu.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 16-25)

„Primary membranous nephropathy”
Epidemiology, natural course and clinical 
manifestation, pathogenesis, classification and 
recommendations concerning diagnosis and 
treatment 

Membranous nephropathy (MN) is one of the most common (20%) causes 
of nephrotic syndrome (NS) in white non-diabetic adults. MN is considered as 
one of the major causes (10-20%) of end stage renal disease, as well as one of 
the most frequent recurrent or de novo gleomerulopathies in the transplanted 
kidney. Long-term outcome of MN depends on achievement of spontaneous or 
drug-induced remission of NS. Strict oncologic surveillance, especially in older 
patients (above 60-65 years), as well as identification and prophylaxis of throm-
botic risks are highly recommended due to higher incidence of both neoplastic 
disorders and thrombo-embolic events observed in patients with MN. The pi-
votal role of antibodies against phospholipase A2 receptor or thromospondin 
type-1 domain-containing 7A (anti-PLA2R or anti-THSD7A) in the pathogenesis 
of MN is currently accepted as the basis of its classification for an anti-PLA2R 
or anti-THSD7A related or unrelated forms, noninvasive diagnostic algorithm 
and is fundamental in decision-making process concerning immunosuppressi-
ve treatment (IS). Cyclophosphamide (CF) and calcineurin inhibitors (CNI), both 
with glicocorticosteroids (GCS) are considered as basic therapeutic options 
in patients with MN, with similar efficacy but different adverse effects profile 
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and recurrence rate of NS. Both, the evidence that B-cells containing CD20 receptor in the pathogenesis of anti-PLA2R/
THSD7A related MN and favourable drug toxicity profile, as well as comparable with CF and CNI efficacy in achieving 
remissions of NS make anti-CD20 monoclonal antibody (Rituximab) very attractive therapeutic option in the treatment of 
patients with MN, especially in patients with contraindications for the currently used methods of treatment.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 16-25)

Definicja
Nefropatia błoniasta (NB) jest okre-

śleniem histo-morfologicznym, charak-
teryzującym zmiany dokonujące się 
pierwotnie w strukturze ścian kapilar kłę-
buszków nerkowych. Istota tych zmian, 
polega na odkładaniu po nabłonkowej 
stronie błony podstawnej kapilar kłębusz-
kowych kompleksów immunologicznych 
zawierających antygeny endo- lub egzo-
genne i skierowane przeciwko nim prze-
ciwciała oraz składowych dopełniacza, 
które z jednej strony inicjują przebudowę 
błony podstawnej, prowadząc w kon-
sekwencji do jej pogrubienia, z drugiej 
natomiast, upośledzając jej czynność, 
prowadzą do rozwoju białkomoczu sta-
nowiącego główny objaw NB.

epidemiologia
W około 20% przypadków NB ma 

charakter wtórny. Najczęstsze przyczyny 
prowadzące do rozwoju postaci wtórnych 
NB lub z nią współistniejące zestawiono 
w tabeli 1 i nie będą omawiane w dalszej 
części opracowania. Z kolei, częstość 
występowania tak zwanej postaci pier-
wotnej nefropatii błoniastej – PNB (80%) 
szacowana jest w populacji ogólnej na 12 
przypadków na milion osób w ciągu roku. 
Szczyt zachorowań przypada na 5-6 de-
kadę życia, a choroba dwukrotnie częściej 
dotyczy mężczyzn.

PNB jest jedną z najczęstszych (20%) 
przyczyn zespołu nerczycowego (ZN) 
wśród osób dorosłych rasy kaukaskiej 
nie chorujących na cukrzycę. Częstość ta 
wzrasta do 40% u osób po 60. roku życia. 
PNB jest przyczyną 10-20% wszystkich 
przypadków schyłkowej niewydolności 
nerek (SNN) oraz stanowi jedną z naj-
częstszych glomerulopatii nawracających 
(10-30%) lub rozwijających się de novo 
w nerce przeszczepionej. W grupie dzieci 
i młodzieży PNB jest przyczyną ZN w jed-
nym przypadku na milion, z kolei przypad-
ki NB związanej z toczniem układowym 
trzewnym są stwierdzane znacznie czę-
ściej w tych grupach wiekowych (1-7% 
bioptatów nerek).

W ostatnich 2-3 dziesięcioleciach od-
notowujemy znamienny wzrost częstości 
występowania PNB w populacji chińskiej 
(z 16% do 29,2%) w porównaniu do kra-
jów rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania (odpowiednio, 37% i 38% 
w latach 70-tych XX wieku oraz 26% i 15% 
w pierwszej dekadzie XXI wieku). Na uwa-
gę zasługuje również znaczący wzrost 
częstości występowania PNB wśród osób 
powyżej 60-65 r.ż., z 3,1% w okresie 1997-
1999 do 15,2% w latach 2009-2011. Prze-
ciwstawne trendy w częstości występowa-
nia PNB między krajami rozwijającymi się 
a rozwiniętymi mogą wynikać między inny-
mi z ekspozycji na narastające skażenie 
środowiska oraz zmiany stylu życia.

Przebieg naturalny PNB
U większości (80%) pacjentów PNB 

w momencie rozpoznania manifestuje się 
klinicznie białkomoczem nerczycowym 
(>3,5 g/dobę) lub pełnoobjawowym ZN. 
W ciągu pierwszego roku od rozpoznania 
PNB, u 60% pacjentów z białkomoczem 
subnerczycowym rozwija się pełnoobjawo-
wy ZN, głównie u tych z obecnością prze-
ciwciał anty-PLA2R w surowicy krwi. 

U około jednej trzeciej pacjentów, 
głównie z białkomoczem nie przekraczają-
cym 8 g/dobę i „niskim” mianem przeciw-
ciał anty-PLA2R lub anty-THSD7A w suro-
wicy krwi obserwuje się w ciągu dwóch lat 
od rozpoznania remisję samoistną (RS) 
choroby, najczęściej częściową. Białko-
mocz w tej grupie pacjentów obniża się 
stopniowo i jego redukcja w ciągu roku 
o ponad 50% w porównaniu do wartości 
wyjściowej, mimo, że w dalszym ciągu 
przekracza 3,5 g/dobę jest zapowiedzią 
remisji. RS, chociaż rzadziej, jest także 
obserwowana w grupie pacjentów wyso-
kiego ryzyka, w tym u ok. 25% pacjen-
tów z białkomoczem przekraczającym 
8 g/dobę i u nieco mniejszego odsetka 
u chorych z już upośledzoną czynnością 
wydalniczą nerek. 

RS zarówno całkowita jak i częściowa 
wiąże się z korzystnym rokowaniem odle-
głym i mniejszym ryzykiem śmiertelności 
(2%), rozwoju SNN (0%) jak i nawrotów 
ZN, które dodatkowo są bardziej podatne 
na leczenie, w porównaniu do nawrotów 
ZN, które występują po remisjach uzyska-
nych w następstwie leczenia immunosu-
presyjnego (IS). Rokowanie u pacjentów 
z utrzymującym się białkomoczem nerczy-
cowym lub pełnoobjawowym ZN jest mniej 
korzystne i wiąże się w dziesięcioletniej 
perspektywie z 11% ryzykiem śmiertelno-
ści oraz 30-40% ryzykiem rozwoju SNN. 
Nawroty ZN obserwuje się u 25-50% pa-
cjentów z NB, którzy osiągnęli remisję 
zarówno samoistną, jak i w następstwie 
leczenia. 

U około 40% pacjentów z PNB i białko-
moczem subnerczycowym nie obserwuje 
się rozwoju pełnoobjawowego ZN w trak-
cie wieloletniej obserwacji. Uwzględnia-
jąc fakt, że w poszczególnych ośrodkach 
wskazania do wykonywania biopsji nerki 
nie są jednakowe, faktyczna częstość 
występowania PNB może być niedosza-
cowana. 

Na uwagę zasługuje także fakt częst-
szego występowania chorób nowotworo-
wych wśród pacjentów z NB w porównaniu 
z innymi glomerulopatiami. Szacuje się, że 
u ok. 10% pacjentów w chwili rozpoznania 
NB rozwija się już choroba nowotworowa 
lub, że choroba nowotworowa ujawni się 
w okresie najbliższych 12 miesięcy. Czę-
stość występowania chorób nowotworo-
wych u pacjentów z NB wzrasta z wiekiem, 
i po 60 r.ż. wynosi 20-25%. U około połowy 

pacjentów choroba nowotworowa ma cha-
rakter objawowy w chwili rozpoznania NB. 
Rokowanie u pacjentów z NB i chorobą 
nowotworową jest niekorzystne. Mediana 
przeżycia u 75% pacjentów wynosi odpo-
wiednio, 12 miesięcy od chwili rozpoznania 
NB i 3 miesiące od rozpoznania nowotwo-
ru. Do najczęściej rozwijających się chorób 
nowotworowych u pacjentów z NB należą 
nowotwory złośliwe płuc, nerki, sutka, żo-
łądka, okrężnicy, gruczołu krokowego oraz 
macicy (tabela 1). Badanie pacjentów pod 
kątem występowania chorób nowotworo-
wych powinno być początkiem nadzoru 
onkologicznego już od chwili rozpoznania 
NB, szczególnie u pacjentów starszych 
(powyżej 65 r.ż.), z obecnością przeciwciał 
anty-THSD7A oraz w przypadku trudności 
w uzyskaniu remisji. Zalecenia dotyczące 
diagnostyki chorób nowotworowych u pa-
cjentów z NB z uwzględnieniem wieku po-
dano w tabeli 2. 

Obraz kliniczny PNB
W tabeli 3 przedstawiono częstość 

występowania najczęstszych objawów kli-
nicznych i nieprawidłowości w badaniach 
dodatkowych w chwili rozpoznania PNB 
oraz stwierdzanych w trakcie jej przebie-
gu. Mimo, że osoby młodsze i starsze 
manifestują podobne spektrum objawów 
klinicznych, to jednak w starszej grupie 
wiekowej stwierdza się większe nasilenie 
obrzęków, częstsze przesięki do jam cia-
ła, niższe stężenie albuminy w surowicy 
oraz większą podatność na zakażenia. 
Dlatego, decyzja o rozpoczęciu lecze-
nia IS u starszych chorych powinna być 
poprzedzona możliwie maksymalnie dłu-
gim okresem leczenia zachowawczego, 
rozpatrywana jedynie u chorych z dużym 
ryzykiem rozwoju lub progresji niewy-
dolności nerek i stosunkowo wcześnie 
przerywana w przypadku braku lub słabej 
odpowiedzi na leczenie (redukcja białko-
moczu < 25% wartości wyjściowej po 1-2 
miesiącach leczenia IS).

Pacjenci z PNB są także narażeni na 
zwiększone ryzyko epizodów zakrzepowo-
-zatorowych zarówno w układzie żylnym 
(zakrzepica żył nerkowych – 37% lub żył 
głębokich kończyn dolnych – 15%), jak 
i tętniczym (ostre niedokrwienie lub zawał 
mięśnia sercowego, udar niedokrwienny 
mózgu, zatorowość tętnic obwodowych 
oraz zatorowość płucna, która rozwija się 
u 30% pacjentów z zakrzepicą żył nerko-
wych i u 50% z zakrzepicą żył głębokich 
kończyn dolnych). Ryzyko wystąpienia 
epizodów zakrzepowo-zatorowych oraz 
powikłań sercowo-naczyniowych u pacjen-
tów z PNB jest odwrotnie proporcjonalne 
do stężenia albuminy w surowicy i wprost 
proporcjonalne do nasilenia białkomo-
czu. Stężenie albuminy w surowicy < 2,5 
-2,0 g/dl jest uznawane za bardzo istotny 
czynnik ryzyka tych powikłań i dobrze od-
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Tabela 1
Przyczyny nefropatii błoniastej wtórnej.
Causes of secondary membranous nephropathy.

Zakażenia
Wirusowe – HBV, HCV, HEV, HIV
Pasożytnicze – Filarioza, Schistosomiaza, Malaria
Inne – Trąd, Kiła, Hydatoid disease

Nowotwory

Guzy lite – Płuc (26%), Gruczołu krokowego (15%), Okrężnicy (11%), Sutka, żołądka, Macicy, Nerki (RCC), Jajnika, Tarczycy, 
Trzustki, Pęcherzyka żółciowego, Guz Wilmsa, Gruczolak wątrobowo-komórkowy
Nowotwory hematologiczne – Dyskrazje plazmatycznokomórkowe, Chłoniaki Hodgkinowskie i nie-Hodgkinowskie, Białaczki 
(przewlekła białaczka limfocytowa)
Nowotwory tkanek miękkich – Międzybłoniak, Raki skóry (Czerniak, Mięsak Kaposiego, Chłoniak skóry T-komórkowy, Rak pod-
stawnokomórkowy), Guz chromochłonny, Guz przewodu pokarmowego wywodzący się ze zrębu (GIST), Otoczkowiak, Nerwiak 
zarodkowy, Nerwiako-zwojak nadnercza, Naczyniako-włókniak histiocytarny, Nerwiakowłókniakowatość typu 1

Choroby autoimmunologiczne

Toczeń trzewny układowy (klasa V), Zapalenie tarczycy, Cukrzyca typu 1, Reumatoidalne zapalenie stwów, Zespół Sjogrena, 
Zapalenie skórno-mięśniowe, Mieszana choroba tkanki łącznej, Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, Włóknienie 
zaotrzewnowe, Miastenia, Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC), Choroba Leśniowskiego-Crohna, Choroba trzewna, 
Zapalenie cewkowo-śródmiąższowe i błony naczyniowej oka (TINU), Choroba allograftu nerkowego związana z obecnością 
przeciwciał anty-GBM, Zapalenie drobnych naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA, Choroba IgG4-zależna, Twardzina 
układowa, Nefropatia błoniastopodobna z ukrytymi złogami IgG kappa (Membranous like nephropathy with masked IgG kappa 
deposits), Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, Pemfigoid

Choroby alloimmunologiczne Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD), Nefropatia błoniasta de novo w nerce przeszczepionej

Leki i toksyny
NLPZ, Inhibitory COX-2, Sole złota, D-penicyllamina, Bucillamine, Captopril, Probenecyd, Sulindac, przeciwciała anty-TNF 
alfa, Związki siarki, Kwas walproinowy, Enzymatyczna terapia zastępcza, Związki rtęci, Sole litu, Węglowodory, Formaldehyd, 
Albumina bydlęca, Kokaina, Zanieczyszczenia środowiskowe

Inne Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, Zespół Alporta, Sarkoidoza, Mastocytoza, Zespół hemolityczno-mocznicowy, Zespół 
Guillia-Barre, Choroba Webera-Christiana, Jednostronny niedorozwój nerki, Niedrożność moczowodu, Niedobór α1-antytrypsyny

Tabela 2
Zalecenia dotyczące diagnostyki najczęstszych chorób nowotworowych u pacjentów z podejrzeniem pierwotnej nefropatii błoniastej (PNB) i brakiem obecności 
przeciwciał anty-PLA2R1 w surowicy i ujemnym barwieniem immunohistochemicznym (IHC) w kierunku obecności antygenu PLA2R lub IgG4 w kompleksach 
immunologicznych bioptatu nerki oraz u pacjentów z PNB i obecnością przeciwciał anty-THSD7A w surowicy lub antygenu THSD7A w barwieniu IHC bioptatu nerki.
Diagnostic recommendations concerning the most common malignant disorders in patients with suspicion of primary membranous nephropathy (PMN) and negative serologic 
tests for anti-PLA2R/THSD7A antibodies and negative immunohistochemical (IHC) staining for PLA2R/THSD7A antigens or IgG4 in glomerular immune complexes and in patients 
with PMN positive serologic tests for anti-THSD7A antibody and THSD7A antygen in immune complexes.

Rodzaj nowotworu Młodzi dorośli (<50 r.ż.) Pacjenci po 50 r.ż.

Płuco Rtg klatki piersiowej TK klatki piersiowej

Nerka USG jamy brzusznej, obecność komórek nowotworowych 
w moczu

USG jamy brzusznej, obecność komórek nowotworowych 
w moczu

Sutek Badanie palpacyjne, Ultrasonografia Mammografia

Żołądek Badanie na obecność krwi utajonej w kale? Gastroskopia

Okrężnica Badanie na obecność krwi utajonej w kale? Kolonoskopia

Gruczoł krokowy Badanie per rectum, stężenie antygenu sterczowego (PSA) 
– całkowite i frakcji wolnej USG gruczołu krokowego, biopsja gruczołu krokowego

Macica Badanie ginekologiczne Kolposkopia

PLA2R1 – receptor dla fosfolipazy A2, IgG4 – immunoglobulina G4, THSD7A – Trombospondyna-1 z domeną 7A, USG – ultrasonografia, PSA – antygen sterczowy

Tabela 3
Manifestacja kliniczna pierwotnej nefropatii błoniastej w chwili rozpoznania i w trakcie jej przebiegu. 
Clinical manifestations of primary membranous nephropathy at presentation and during the course of disease.

Manifestacja kliniczna W chwili rozpoznania W trakcie przebiegu choroby 

Białkomocz >3,5g/d 60% 75%

Obrzęki 60% 75%

Hipoalbuminemia 60% 75%

Hiperlipidemia 50% 65%

Epizody zakrzepowo-zatorowe <1% 7%

Krwiomocz 50% 60%

Upośledzona czynność wydalnicza nerek 20% 40%

Schyłkowa niewydolność nerek NA 10-20% pacjenci leczeni
do 33% pacjenci nie leczeni

Nadciśnienie tętnicze 30% do 50%
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zwierciedla zaburzenia równowagi między 
czynnikami prozakrzepowymi (fibrynogen, 
czynnik VIII, agregacja płytek krwi) a prze-
ciwzakrzepowymi (AT III, białka C i S), oraz 
upośledzenie aktywności trombolitycznej 
(fibrynogen/PAI-1).

Większość żylnych epizodów zakrze-
powo-zatorowych i sercowo-naczyniowych 
występuje w ciągu pierwszych dwóch lat od 
rozpoznania PNB – tzw. wczesne epizody 
(early CV events) i dotyczy głównie pacjen-
tów z pełnoobjawowym ZN i/lub znaczną 
hipoalbuminemią. Rzadziej, epizody ser-
cowo-naczyniowe występują po upływie 
dwóch lat od rozpoznania PNB, u pacjen-
tów z białkomoczem subnerczycowym, 
umiarkowaną hipoalbuminemią lub w okre-
sie pełnej remisji ZN – tzw. późne epizody 
(late CV events). Postuluje się zatem, że 
wczesne i późne epizody sercowo-naczy-
niowe mogą być warunkowane odmien-
nymi mechanizmami patofizjologicznymi. 
I tak, wczesne epizody mają być bezpo-
średnio zależne od stanu prozakrzepowe-
go indukowanego ZN, z kolei do rozwoju 
późnych epizodów sercowo-naczyniowych 
mają bardziej predysponować tzw. kla-
syczne czynniki uczestniczące w rozwoju 
miażdżycy naczyń takie jak starszy wiek, 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipi-
demia.

Do pozostałych, uznanych czynników 
zwiększających ryzyko powikłań zakrzepo-
wo-zatorowych także u chorych z NB na-
leżą: przedłużające się unieruchomienie, 
otyłość, przebyte w ostatnim okresie zabie-
gi ortopedyczne, operacje brzuszne i gine-
kologiczne, zastoinowa niewydolność ser-
ca, stosowanie leków moczopędnych lub 
doustnych środków antykoncepcyjnych, 
współistniejące schorzenia nowotworowe, 
przebyte incydenty zakrzepowo-zatorowe 
oraz genetycznie uwarunkowane zaburze-
nia krzepnięcia krwi. 

Patogeneza
Potwierdzenie znaczenia w patoge-

nezie PNB antygenów obecnych na po-
docytach tj. PLA2R i THSD7A będących 
receptorami dla fosfolipazy A2 i trombo-
spondyny-1 z domeną 7A i skierowanych 

przeciw nim przeciwciał anty-PLA2R i an-
ty-THSD7A stwierdzanych, odpowiednio 
w ok. 70-80% i 3-5% przypadków oraz 
przeciwciał skierowanych przeciwko obo-
jętnej endopeptydazie (NEP – neutral en-
dopeptidase), wytwarzanych przez kobiety 
ciężarne będące homozygotami lub wyka-
zującymi mutacje w zakresie genu MME 
dla NEP, po ekspozycji na białko obecne 
na komórkach syncytiotrofoblastu pozwala 
na wyróżnienie z grupy NB postaci auto-
immunologicznych (anty-PLA2R/THSD7A 
zależnych) w fazie aktywnej i nieaktywnej, 
alloimmunologicznych (NEP-zależnych) 
oraz anty-PLA2R/THSD7A niezależnych, 
które dalej różnicuje się na postaci idiopa-
tyczne i wtórne. Proponowana klasyfikacja 
NB oparta o wyniki badań immunologicz-
nych została przedstawiona na rycinie 1. 

Poznanie struktury molekularnej re-
ceptora dla fosfolipazy A2 (PLA2R) oraz 
dla trombospondyny-1 z domeną 7A (THS-
D7A) pozwoliło nie tylko na pełniejsze 
zrozumienie zjawisk immunologicznych 
leżących u podłoża choroby, ale jest coraz 
częściej wykorzystywane w diagnostyce 
i posiada także swoje implikacje terapeu-
tyczne. PLA2R łącznie z receptorami MR, 
Endo180, DEC205 i FcRY należy do tzw. 
rodziny receptorów mannozowych (man-
nose receptor family – MRF). Receptor 
PLA2R o masie cząsteczkowej 180kDa 
składa się z części wewnątrzkomórkowej 
(cytoplazmatycznej), przezbłonowej i po-
zakomórkowej. W części pozakomórkowej 
wyróżnia się domenę bogatą w cysteinę 
(cysteine rich domain – CysR), domenę 
fibronektynową typu II (fibronectin type II 
domain – FNII) oraz osiem domen typu 
lektynopodobnego typu C (C-type lectin-li-
ke domains – CTLDs), które dzięki ścisłym 
wzajemnym połączeniom podzielone są 
na grupy CTDL1-CTDL2, CTDL4-CTDL5 
i CTDL7-CTDL8 oraz luźno związanych 
z sąsiadującymi domen CTDL3 i CTDL6, 
które odpowiadają za zależne od pH zmia-
ny konformacyjne receptora, ułatwiające 
dostęp przeciwciał anty-PLA2R do se-
kwencji wiążących (epitopy). 

W cząsteczce PLA2R zlokalizowano 
dotychczas trzy epitopy istotne z klinicz-

nego punktu widzenia, które wiążą anty-
-PLA2R. Jeden w obrębie domeny CysR 
oraz po jednym w domenach CTLD1 
i CTLD7. Postuluje się, że proces autoim-
munologiczny u chorych z PNB rozpoczyna 
się syntezą przeciwciał anty-PLA2R skiero-
wanych w 90% przeciwko epitopowi dome-
ny CysR, a u niektórych pacjentów może 
po pewnym czasie dochodzić również do 
syntezy przeciwciał skierowanych prze-
ciwko epitopom domeny CTLD1 i CTLD7. 
Zjawisko to, zwane wewnątrzcząsteczko-
wym rozprzestrzenianiem epitopów (in-
tramolecular epitope spreading) wiąże się 
z większym białkomoczem, wyższym mia-
nem przeciwciał anty-PLA2R (w jednym 
z badań u 95% pacjentów z mianem anty-
-PLA2R > 321 RU/ml wykazano wewnątrz-
cząsteczkowe rozprzestrzenianie epito-
pów), mniejszym prawdopodobieństwem 
remisji, większą opornością na leczenie 
i gorszym rokowaniem w porównaniu do 
pacjentów z obecnością anty-PLA2R skie-
rowanych przeciwko epitopowi domeny 
CysR. Tak więc, zarówno w diagnostyce 
PNB jak i monitorowaniu skuteczności le-
czenia poza rutynowym oznaczaniem mia-
na anty-PLA2R, w niektórych przypadkach 
zachodzi także konieczność identyfikacji 
omawianego zjawiska. Przeciwciała an-
ty-PLA2R skierowane przeciw epitopom 
domeny CysR i CTLD1 należą do podkla-
sy IgG4, a w wyjątkowych przypadkach do 
IgG1, 2 lub 3. Natomiast przeciwciała anty-
-PLA2R skierowane przeciwko epitopowi 
domey CTLD7 należą zawsze do podklasy 
IgG4. Obecność przeciwciał anty-PLA2R 
w surowicy wyklucza (poza sporadycznymi 
i niezbyt dobrze udokumentowanymi przy-
padkami) obecność przeciwciał anty-THS-
D7A. Mechanizm prowadzący do syntezy 
przeciwciał anty-PLA2R i rozwoju NB nie 
został w pełni wyjaśniony. Zakłada się moż-
liwość zjawiska tzw. podobieństwa moleku-
larnego (molecular mimicry) między PLA2R 
a antygenami drobnoustrojów oraz odsła-
niania (unmasking) epitopów wiążących 
przeciwciała w poszczególnych domenach 
PLA2R np. przez toksyczne oddziaływa-
nie bliżej jeszcze nie scharakteryzowa-
nych czynników środowiskowych.

Tabela 4
Biopsja nerki u pacjentów z nefropatia błoniastą
Kidney biopsy in patients with membranous nephropathy

Biopsja nerki
Niewskazana Wskazana

U pacjentów, u których planowane jest leczenie 
zachowawcze, z:
– nagłym początkiem zespołu nerczycowego, pra-
widłową czynnością wydalniczą nerek i obecnością 
przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A w surowicy krwi
– dużym ryzykiem powikłań po biopsji nerki

U pacjentów, u których planowane jest leczenie immunosupresyjne, celem:
– wykluczenia współistniejącej patologii
– oceny zaawansowania zmian przewlekłych (włóknienie śródmiąższu, zanik cewek, twardnienie kłębuszków 
nerkowych
Niejasna etiologia ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z zespołem nerczycowym, erytrocyturią, celem:
– wykluczenia współistnienia z nefropatią błoniastą choroby anty-GBM lub zapalenia naczyń związanego z przeciw-
ciałami ANCA
Podejrzenie NB u pacjentów z brakiem przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A w surowicy, celem:
– potwierdzenia histologicznego nefropatii błoniastej
– wykazania współistniejącej patologii (10%)
Upośledzenie czynności wydalniczej nerek u pacjentów z NB i obecnością przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A, celem:
– wykazania współistniejącej patologii (6%)
Nawrót białkomoczu/zespołu nerczycowego u pacjenta z NB przy braku obecności przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A 
w surowicy, celem:
– wykazania współistniejącej patologii
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Osoby dorosłe
Oznaczenie przeciwciał anty-PLA₂R/THSD7A* w surowicy

Barwienie bioptatu nerki w kierunku  antygenu PLA₂R**/THSD7A***

Identyfikacja podklas IgG w kompleksach immunologicznych

Noworodki i dzieci
Oznaczenie przeciwciał anty-NEP, anty-BSA oraz sulfatazy arylowej (gdy wskazane)

NB NEP-zależna

NB de novo po KTx

NB po HSCT

(alloimmunologiczna)

NB PLA₂R/THSD7A-zależna

(autoimmunologiczna)

70-80%/3-5%

NB PLA₂R/THSD7A-niezależna

20-30%

NB PLA₂R/THSD7A-zależna 

aktywna (pierwotna)
• anty-PLA₂R/THSD7A obecne
• antygen PLA₂R/THSD7A obecny
• dominujące IgG4

NB PLA₂R/THSD7A-zależna

nieaktywna (pierwotna)
• anty-PLA₂R/THSD7A nieobecne
• antygen PLA₂R/THSD7A obecny
• dominujące IgG4

NB idiopatyczna – 10%
• anty-PLA₂R/THSD7A nieobecne
• antygen PLA₂R/THSD7A nieobecny
• wszystkie podklasy IgG
• brak wtórnych przyczyn NB

NB wtórna - 20%
• anty-PLA₂R Ab nieobecne/antiyTHSD7A  nieobecne lub obecne
• antygen PLA₂R nieobecny/antygen THSD7A nieobecny lub 

obecny 
• dominujące IgG1, IgG2
• obecność wtórnych przyczyn NB

Diagnostyka onkologiczna w przypadku:
• Obecności przeciwciał lub antygenu THSD7A
• Obecności czynników ryzyka rozwoju nowotworu

Rycina 1.

H. Karkoszka i A. Więcek

W przebiegu NB anty-PLA2R/THSD7A 
zależnej, w następstwie uszkodzenia po-
docytów przez anty-PLA2R i kompleksy 
immunologiczne może dochodzić do rekru-
tacji/translokacji antygenów wewnątrzcy-
toplazmatycznych (dysmutaza ponadtlen-
kowa – SOD2, reduktaza aldozowa – AR, 
alfa-enolaza – AE, hydrolaza ubiquityny 
– HU) na powierzchnię komórki i syntezy 
skierowanych przeciw nim przeciwciał. Tak 
więc, wiązanie anty-PLA2R-PLA2R może 
być reakcją inicjującą kolejne zjawiska im-
munologiczne określane mianem między-
cząsteczkowego rozprzestrzeniania epito-
pów (intermolecular epitope spreading). 

Duża częstość występowania przeciw-
ciał anty-PLA2R/THSD7A u chorych z NB 
PLA2R/THSD7A zależną (w populacjach 
europejskiej, północno-amerykańskiej 
i azjatyckiej), odpowiednio 75-80% i 3-5% 
oraz wysoka ich specyficzność i czułość 
wynosząca odpowiednio 90-95% i 70-80%, 
sprawiły, że współczesna diagnostyka NB 
ma charakter głównie nieinwazyjny i ogra-
nicza wskazania do wykonania biopsji ner-
ki tylko do wybranych przypadków, które 
zestawiono w tabeli 4. Uwagę zwraca fakt 
częstszego występowania NB anty-THS-
D7A- zależnej w krajach azjatyckich (Ja-
ponia 9,1-19%, Chiny 16%), w porównaniu 
do populacji europejskiej i północno-amery-
kańskiej, odpowiednio 2-15% i 8% i częst-
sze występowanie tej postaci NB wśród płci 
żeńskiej. Z kolei, częstość występowania 
NB anty-PLA2R zależnej w Japonii szaco-

wana jest na około 50%. Ekspresja THSD7A 
przez niektóre nowotwory przewodu pokar-
mowego i układu moczowo-płciowego spra-
wia, że obecność anty-THSD7A może być 
również traktowana jako marker NB wtórnej 
do choroby nowotworowej, co wymaga wni-
kliwej diagnostyki onkologicznej w tej grupie 
pacjentów. W przypadku stwierdzenia obec-
ności przeciwciał anty-PLA2R u pacjentów 
z NB i współwystępowaniem chorób pre-
dysponujących do rozwoju postaci wtórnych 
NB jak: toczeń trzewny układowy, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B, sarkoidoza, no-
wotwory, należy wykonać barwienie IHC 
w kierunku obecności antygenu PLA2R 
w kłębuszkach oraz IgG4 w kompleksach 
immunologicznych. W przypadku potwier-
dzenia obecności antygenu PLA2R w kłę-
buszkach i dominacji IgG4 w kompleksach 
immunologicznych należy rozpoznać pier-
wotną NB anty-PLA2R zależną.

Proponowany algorytm diagnostyczny 
NB, którego podstawę stanowi oznaczanie 
przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A przed-
stawiono na rycinie 2. 

U wszystkich pacjentów z mianem prze-
ciwciał anty-PLA2R > 20 RU/ml oznacza-
nych metodą ELISA, prawidłową czynno-
ścią wydalniczą nerek (eGFR > 60 ml/min) 
oraz brakiem wtórnych przyczyn została 
potwierdzona histologicznie NB. Tak więc, 
miano > 20 RU/ml jest uznawane za pa-
tognomoniczne dla anty-PLA2R zależnej 
postaci NB. Również, u wszystkich pa-
cjentów z mianem przeciwciał anty-PLA2R 

zawierającym się w przedziale ≥ 2, ≤ 20 
RU/ml (metoda ELISA) i obecnością prze-
ciwciał anty-PLA2R wykazanych metodą 
immunofluorescencji pośredniej (IFA) po-
twierdzono histologicznie NB. Natomiast, 
odsetek pacjentów z mianem przeciwciał 
anty-PLA2R zawierającym się w przedziale 
≥ 2, ≤ 20 RU/ml (metoda ELISA) i nieobec-
nością przeciwciał anty-PLA2R w meto-
dzie immunofluorescencji pośredniej (IFA), 
u których histologicznie potwierdzono NB 
wyniósł 57%. Tak więc, u pacjentów z mia-
nem przeciwciał anty-PLA2R zawierającym 
się w przedziale ≥ 2, ≤ 20 RU/ml (metoda 
ELISA) można odstąpić od wykonania biop-
sji nerki tylko po potwierdzeniu obecności 
anty-PLA2R badaniem IFA. Z drugiej strony, 
u wszystkich pacjentów, u których wykaza-
no obecność przeciwciał anty-PLA2R meto-
dą IFA, potwierdzono histologicznie NB, nie-
zależnie od miana przeciwciał anty-PLA2R 
w metodzie ELISA.

Należy zwrócić uwagę, że w początko-
wym etapie choroby, szczególnie u chorych 
z wolną syntezą, wszystkie wytworzone 
przeciwciała anty-PLA2R/THSD7A mogą 
zostać związane przez antygeny podocy-
tarne PLA2R/THSD7A, a przez to być nie-
oznaczalne w surowicy krwi (lub być ozna-
czalne tylko najbardziej czułymi metodami 
jak Western blot). Tak więc, jednorazowe 
nie stwierdzenie występowania przeciw-
ciał anty-PLA2R/THSD7A przy zgodnym 
obrazie klinicznym i histologicznym nie ko-
niecznie musi świadczyć o etiologii nieim-

Rycina 1
Proponowana klasyfikacja nefropatii błoniastej oparta o wyniki badań immunologicznych wg Pozdzik A., Brocheriou I, David C., i wsp. (12), zmodyfikowane.
Proposed classification of membranous nephropathy according to Pozdzik A., Brocheriou I, David C., et al. (12), modified.
PLA2R – receptor dla fosfolipazy A2, THSD7AR – receptor dla trombospondyny 1 z domeną 7A, NEP – obojętna endopeptydaza, BSA – bydlęca albumina surowicza,  
                 NB – nefropatia błoniasta.
*    - oznaczanie przeciwciał anty-THSD7A w przypadku braku obecności przeciwciał anty-PLA2R.
**  - barwienie bioptatu nerki w kierunku antygenu PLA2R w przypadku barku obecności przeciwciał anty-PLA2R w surowicy krwi/ kidney biopsy staining for PLA2R antigen in  
       case of anti-PLA2R absence in the serum.
*** - barwienie bioptatu nerki w kierunku antygenu THSD7A w przypadku ujemnego barwienia w kierunku antygenu PLA2R/ kidney biopsy staining for THSD7A antigen in case  
       of negative staining for PLA2R antigen.
KTx – przeszczep nerki/ kidney transplantation.
HSCT – przeszczep komórek macierzystych szpiku/hematopoietic stem cel transplantation.
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Oznaczenie miana przeciwciał

anty-PLA2R metodą ELISA

 Nefropatia Błoniasta anty-PLA2R/THSD7A zależna

Oznaczenie przeciwciał

anty-PLA2R metodą IFA

• Miano anty-PLA2R ≥ 2, ≤ 20 RU/ml
• Prawidłowa czynność wydalnicza 

nerek
• Brak wtórnych przyczyn NB

• Miano anty-PLA2R 

< 2 RU/ml
• Prawidłowa lub 

upośledzona czynność 

wydalnicza nerek
• Brak wtórnych 

przyczyn NB

• Miano anty-PLA2R 

> 20 RU/ml
• Prawidłowa 

czynność 

wydalnicza nerek
• Brak wtórnych 

przyczyn NB

 NB PLA2R zależna w fazie aktywnej 

Oznaczenie anty-PLA2R metodą IFA

anty-PLA2R 

IFA dodatnie

anty-PLA2R 

IFA ujemne

 Biopsja nerki 

z barwieniem w kierunku 

antygenu PLA2R/THSD7A

Anty-PLA2R 

IFA ujemne

Anty-PLA2R

IFA dodatnie

Oznaczenie miana przeciwciał

anty-PLA2R metodą ELISA

anty-PLA2R

ELISA < 2 RU/ml

anty-PLA2R

ELISA ≥ 2 RU/ml

Barwienie w kierunku antygenu 

PLA2R/THSD7A dodatnie

 NB PLA2R/THSD7A zależna w 

fazie nieaktywnej

Brak wskazań do biopsji nerki w przypadku:
• małego ryzyka progresji choroby*
• dużego ryzyka powikłań biopsji

Rycina 2. 

< 130/80 mmHg, redukcję białkomoczu 
i zmniejszenie nasilenia obrzęków poprzez 
stosowanie leków blokujących układ reni-
na-angiotensyna (mimo, że w przypadku 
PNB inhibitory ACE i blokery receptora 
angiotensyny II wydają się być nieco mniej 
skuteczne w porównaniu do innych typów 
glomerulopatii przebiegających z białko-
moczem), ograniczenie podaży białka 
w diecie do 0,8 – 1,0 g/kg m.c./dobę uzu-
pełnionego dodatkowo o ilość białka równą 
dobowej utracie z moczem oraz ogranicze-
nie podaży sodu w diecie do < 4g/dobę. 
W przypadku utrzymywania się obrzęków 
opornych na ograniczenie sodu w diecie, 
należy dołączyć monoterapię lub leczenie 
diuretyczne skojarzone. 

Z kolei, w leczeniu dyslipidemii ate-
rogennej, poza bezwzględnym zakazem 
palenia tytoniu oraz redukcją masy ciała 
znajdują zastosowanie dieta z przewagą 
białka sojowego oraz statyny. Celem tera-
pii hipolipemizującej u chorych z PNB jest 
osiągnięcie stężenia frakcji LDL-choleste-
rolu < 2 mmol/l.

U pacjentów z PNB, bez istotnych 
klinicznie objawów, z prawidłową czyn-
nością wydalniczą nerek, białkomoczem 
subnerczycowym lub nerczycowym ale 
wykazującym tendencją spadkową (re-
dukcja o 50% w porównaniu do warto-
ści wyjściowej w okresie 6-miesięczenj 
obserwacji) oraz małym i wykazującym 

tendencję spadkową mianem przeciwciał 
anty-PLA2R/THSD7A, leczenie zacho-
wawcze może stanowić wyłączną opcję 
terapeutyczną. Należy jednak pamiętać 
o ścisłym (w odstępach 1-2 miesięcznych) 
monitorowaniu stanu klinicznego tej gru-
py chorych z uwagi na duże (60%) ryzyko 
rozwoju ZN pełnoobjawowego.

Leczenie immunosupresyjne
Dotychczasowe zalecenia mówiące 

o niezwłocznym rozpoczęciu leczenia IS 
u pacjentów z obecnością poważnych lub 
zagrażających życiu powikłań ZN (uogól-
nione obrzęki, niedożywienie/wyniszcze-
nie, zakażenia, incydenty zakrzepowo-
-zatorowe) oraz w okresie 1-3 miesięcy 
w przypadku pogarszającej się czynności 
wydalniczej nerek i utrzymującego się biał-
komoczu > 8g/d pozostają nadal aktualne. 
Natomiast w pozostałych przypadkach, 
według aktualnych zaleceń KDIGO z 2019 
roku, przy ustalaniu wskazań do leczenia 
IS istotne jest wykazanie przeciwciał anty-
-PLA2R/THSD7A w surowicy oraz przyna-
leżność pacjenta do grupy tzw. dużego lub 
małego ryzyka progresji choroby (tabela 5). 
I tak, w przypadku stwierdzenia obecności 
przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A w su-
rowicy – aktywna immunologicznie faza 
choroby oraz występowanie czynników 
wysokiego ryzyka progresji PNB, zaleca 
się niezwłoczne, tzn. po niezbędnym przy-

munologicznej NB, ale jest wskazaniem do 
okresowego powtarzania tych oznaczeń. In-
nym powodem nie stwierdzania przeciwciał 
anty-PLA2R/THSD7A w surowicy może być 
spontaniczna remisja odpowiedzi immuno-
logicznej często obserwowana w przypadku 
wielu chorób autoimmunologicznych lub też 
obecność przeciwciał skierowanych prze-
ciwko antygenom podocytarnym nie ozna-
czanych w rutynowej praktyce klinicznej.

Leczenie
Leczenie pacjentów z PNB ma na celu 

utrzymanie lub poprawę czynności wydal-
niczej nerek, uzyskanie remisji białkomo-
czu oraz zapobieganie powikłaniom ZN, 
zarówno ostrym i zagrażającym życiu jak 
i odległym. Efektem prowadzonego lecze-
nia ma być poprawa jakości życia, zmniej-
szenie śmiertelności oraz wydłużenie prze-
żywalności chorych na PNB.

Przy wyborze sposobu leczenia nale-
ży ocenić: ogólny stan kliniczny pacjenta, 
przebieg naturalny choroby, w tym praw-
dopodobieństwo wystąpienia RS, ryzyko 
i tempo progresji niewydolności nerek oraz 
korzyści i ryzyko wynikające z planowanej 
terapii, jak i ryzyko związane z długotrwa-
łym utrzymywaniem się ZN. 

Leczenie zachowawcze
Leczenie zachowawcze ma na celu 

utrzymanie wartości ciśnienia tętniczego 

Rycina 2
Proponowany algorytm diagnostyczny nefropatii błoniastej PLA2R/THSD7A zależnej oparty na wykorzystaniu przeciwciał skierowanych przeciw receptorowi dla 
fosfolipazy A2 z użyciem matody ELISA i IFA według Bobart S.A., De Vriese A.S., Pawar A.S. i wsp. (13), zmodyfikowane.
Proposed diagnostic algorithm for PLA2R/THSD7A - related membranous nephropathy based on phospholipase A2 receptor antibodies using ELISA and IFA methods according 
to Bobart S.A., De Vriese A.S., Pawar A.S., et al. (13), modified.
ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay, IFA – Immunofluorescencja/Immunofluorescence assay, NB - Nefropatia błoniasta/ Membranous nephropathy, PLA2R – receptor 
dla fosfolipazy A2/ Phospholipase A2 receptor, THSD7A – trombospondyna 1 z domeną 7A/ Thrombospondin type 1 domain containing 7A.



22

 Przeciwciała anty-PLA2R/THSD7A w surowicy

Obecne Nieobecne

NB PLA2R/THSD7A 

zależna (aktywna)

Ocena ryzyka progresji

Ryzyko małe Ryzyko duże

• Leczenie podtrzymujące
• Okresowa ( w odstępach 1-2 miesięcznych) kontrola

– białkomoczu
– czynności wydalniczej nerek
– miana anty-PLA2R/THSD7A

• Rozpoczęcie leczenia 

immunosupresyjnego
• Kontrola

– miano anty-PLA2R/THSD7A 

(po 4-6 m-cach terapii)
– Czynność wydalnicza nerek
– Białkomocz

anty-PLA2R/THSD7A

nieobecne

Zakończenie (lub 

kontynuacja w 

zredukowanej dawce) 

leczenia 

immunosupresyjnego

anty-PLA2R/THSD7A

obecne

Miano anty-PAL2R/THSD7A

spadkowe

Miano anty-PLA2R/THSD7A

stałe lub narastające

Kontynuacja dotychczasowej IS Modyfikacja  IS

Barwienie bioptatu  nerki w 

kierunku antygenu PLA2R/THSD7A

Dodatnie Ujemne

NB wtórna

• Leczenie 

choroby 

zasadniczej
• Leczenie 

podtrzymujące

Ocena 

ryzyka progresji

Ryzyko duże

NB PLA2R/THSD7A zależna

(nieaktywna)

Ryzyko małe

• Białkomocz > 3,5g/d
• Pogorszenie czynności wydalniczej nerek
• Pojawienie się lub narastanie  miana 

anty-PLA2R/THSD7A

Rycina 3. 

H. Karkoszka i A. Więcek

Tabela 5
Czynniki ryzyka związane z pogorszeniem czynności wydalniczej nerek u chorych z nefropatią błoniastą
Risk factors associated with kidney function deterioration in patients with membranous nephropathy

Czynniki małego ryzyka Czynniki dużego ryzyka
Białkomocz dobowy < 3,5 g Stężenie kreatyniny w surowicy > 1,5 mg/dl (133 umol/l)

Obniżenie wartości eGFR o ≥ 20% w okresie ostatnich 12 miesięcy, które nie jest 
spowodowane innymi przyczynami poza pierwotną chorobą nerek 

Białkomocz przekraczający 8g/dobę utrzymujący się przez ponad 6 miesięcy
Obecność białkomoczu drobnocząsteczkowego

Wydalanie IgG z moczem przekraczające 250 mg/dobę
Obecność przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A w surowicy w „wysokim” mianie, 

nie wykazującym tendencji spadkowej w kolejnych oznaczeniach

Rycina 3
Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego i monitorowania terapii u chorych na nefropatia błoniastą PLA2R/THSD7A zależną wg Floege J., Barbour S.J., 
Cattran D., i wsp. (15), Couser W.G. (1), zmodyfikowane.
Recommendations for the treatment and monitoring of immunosuppressive therapy in patients with PLA2R/THSD7A - related membranous nephropathy according to Floege J., 
Barbour S.J., Cattran D., et al. (15), Couser W.G. (1), modified.
NB – Nefropatia błoniasta/ Membranous nephropathy, PLA2R – receptor dla fosfolipazy A2/ Phospholipase A2 receptor, THSD7A – trombospondyna 1 z domeną 7A/ 
Thrombospondin type 1 domain containing 7A.

gotowaniu pacjenta rozpoczęcie leczenia 
IS. Natomiast, pozostałe grupy chorych, 
tj.: pacjenci w fazie aktywności immuno-
logicznej choroby (obecność przeciwciał 
anty-PLA2R/THSD7A w surowicy) oraz 
w nieaktywnej immunologicznie fazie 
choroby (zazwyczaj obecność antygenu 
PLA2R/THSD7A w barwieniu immunohi-
stochemicznym – IHC bioptatu nerki przy 
braku obecności przeciwciał anty-PLA2R/
THSD7A w surowicy), z prawidłową czyn-
nością wydalniczą nerek i białkomoczem 
subnerczycowym powinni być leczeni 
zachowawczo nawet przez okres 3 lat. 
Zarówno pacjenci leczeni zachowawczo, 
jak i poddani terapii IS wymagają ścisłego 
monitorowania czynności wydalniczej ne-
rek, białkomoczu oraz obecności i miana 
przeciwciał anty-PLA2R/TSD7A w surowi-

cy, w celu podjęcia decyzji o rozpoczęciu, 
zakończeniu lub modyfikacji dotychczaso-
wego leczenia IS (rycina 3).

U pacjentów leczonych IS, zaleca się 
monitorowanie poziomu przeciwciał anty-
-PLA2R/THSD7A w surowicy w odstępach 
1-2 miesięcznych, a w przypadku ograni-
czonej dostępności do wykonywania badań, 
po 4-6 miesiącach terapii IS. W przypadku 
braku obecności przeciwciał w surowicy 
krwi należy zakończyć lub istotnie zmniej-
szyć (w przypadku dużego ryzyka nawro-
tu ZN) leczenie immunosupresyjne, mimo 
występowania białkomoczu, który zazwy-
czaj ustępuje lub ulega znacznej redukcji 
(w przypadku przewlekłych zmian histolo-
gicznych) nawet do 12-24 miesięcy po kon-
wersji immunologicznej (zanik przeciwciał 
anty-PLA2R/THSD7A w surowicy krwi).

W przypadku, gdy po 4-6 miesiącach 
leczenia IS miano przeciwciał anty-PLA2R/
THSD7A w surowicy wykazuje tendencję 
spadkową zaleca sią kontynuację dotych-
czasowej terapii oraz dalsze monitorowa-
nie miana przeciwciał w odstępach 1-2 
miesięcznych. 

W sytuacji, gdy po 4-6 miesięcznym 
okresie leczenia IS miano przeciwciał anty-
-PLA2R/THSD7A w surowicy utrzymuje się 
lub narasta, lub obserwuje się pogorszenie 
czynności wydalniczej nerek (potwierdzony 
dwukrotnie wzrost stężenia kreatyniny w su-
rowicy o ponad 30% w porównaniu do warto-
ści wyjściowej) i utrzymujący się białkomocz 
nerczycowy (obniżenie białkomoczu poniżej 
50% w porównaniu do wartości wyjściowej) 
zaleca się zmianę schematu leczenia IS we-
dług zasad przedstawionych na rycinie 4. 
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  Leczenie nieskuteczne   Leczenie nieskuteczne  Leczenie nieskuteczne

Rituksimab Cyklofosfamid/Sterydy

(Schemat Ponticelliego zmodyfikowany)
Inhibitor kalcyneuryny 

(CSA lub Tac)/Sterydy

Remisja

Remisja

Remisja

Nawrót ZN

Nawrót ZN

Nawrót ZN

(1) (2)(3)

Terapia 

podtrzymująca

Rycina 4.

U pacjentów (10%) z idiopatyczną po-
stacią NB, u których nie stwierdza się w su-
rowicy przeciwciał anty-PLA2R/TSD7A 
oraz antygenu PAL2R/THSD7A w badaniu 
IHC bioptatu nerki oraz wtórnych przyczyn 
choroby leczenie IS należy włączyć tylko 
w sytuacji poważnych lub zagrażających 
życiu powikłań ZN oraz pogarszającej się 
czynności wydalniczej i białkomoczu prze-
kraczającego 8 g/d. W pozostałych przy-
padkach należy rozpocząć od leczenia 
zachowawczego, monitorując czynność 
wydalniczą nerek, białkomocz oraz obec-
ność przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A 
w surowicy według omówionych zasad.

Do schematów leczenia IS o potwier-
dzonej skuteczności u pacjentów z PNB 
należą:
• związki alkilujące (w praktyce głównie 

cyklofosfamid) stosowane łącznie z gli-
kokortykosteroidami,

• inhibitory kalcyneuryny (częściej cy-
klosporyna A, a w razie małej skutecz-
ności próba leczenia takrolimusem) 
stosowane łącznie z glikokortkostero-
idami,

• przeciwciało monoklonalne anty-CD20 
(Rituksimab) w monoterapii
Wszystkie trzy schematy leczenia IS 

wykazują podobną efektywność w zakre-
sie odsetka uzyskiwanych remisji ZN, róż-
ni je natomiast częstotliwość nawrotów ZN 
oraz profil działań niepożądanych. Zasto-
sowanie wymienionych schematów lecze-
nia IS doprowadza w okresie 3-4 miesięcy 
u większości pacjentów z PNB do istotnej 
redukcji miana, a po upływie 6-9 miesięcy 
do zaniku przeciwciał anty-PLA2R/THS-
D7A w surowicy. Z kolei remisja białkomo-
czu jest obserwowana u ok. 80% pacjen-
tów w okresie kilku do nawet 24 miesięcy 
po uzyskaniu remisji immunologicznej. 

W przypadku braku przeciwwskazań 
(nieleczone lub trudne do opanowania 
mimo leczenia celowanego zakażenia wi-
rusowe, bakteryjne i grzybicze, nowotwory 
z wyjątkiem raka płaskonabłonkowego skó-
ry, wodonercze, leukopenia < 4000/mm3, 
wymiary nerek w osi długiej poniżej 8 cm, 
odsetek kłębuszków całkowicie zwłóknia-
łych przekraczający 50% z towarzyszącym 
zaawansowanym zanikiem cewek i włók-
nieniem śródmiąższu, brak współpracy ze 
strony chorego) schematem zalecanym do 
rozpoczęcia terapii IS u pacjentów dużego 
ryzyka z PNB, a zarazem preferowanym 
w Europie jest naprzemienne comiesięcz-
ne stosowanie cyklofosfamidu (CF) i gli-
kokortykosteroidów (GKS) przez okres 6 
miesięcy według zmodyfikowanego pro-
tokołu Ponticelliego (szczegóły zawarto 
w tabeli 6). Indywidualnego podejścia do 
leczenia IS z wykorzystaniem schematu 

Rycina 4
Proponowane schematy leczenia immunosupresyjnego u chorych z nefropatią błoniasta PLA2R/THSD7A zależną oraz wskazówki dotyczące jego modyfikacji. 
Proposed immunosuppressive treatment in patients with PLA2R/THSD7A - related membranous nephropathy and suggestions concerning its modification.

1. Schemat (cyklofosfamid z glikokortykosteroidami – CF+GKS) zalecany do rozpoczęcia leczenia immunosupresyjnego (IS) u chorych PNB.
• W przypadku uzyskania remisji należy zakończyć leczenie.
• W przypadku nawrotu zespołu nerczycowego (ZN) po remisji uzyskanej CF+GKS, można jeden raz powtórzyć pełny (6-miesięczny) cykl leczenia. Każdy następny 

nawrót ZN wymaga zmiany leczenia IS. Większy odsetek remisji ZN uzyskuje się po zastosowaniu Rituksimabu (60-80%) w porównaniu do inhibitora kalcyneuryny 
– IKN (40-50%).

• W przypadku nieuzyskania remisji ZN po pełnym cyklu terapii CF+GKS, optymalne jest podanie Rituksimabu. IKN pozwalają w tym przypadku na uzyskanie remisji 
ZN maksymalnie u 30% chorych.

2. Protokół IS drugiego wyboru (IKN+ GKS).
• W przypadku uzyskania remisji ZN można rozważyć zakończenie leczenia po 12-18 miesiącach lub rozważyć wydłużenie terapii w dawkach zredukowanych (tzw. 

terapia podtrzymująca).
• W przypadku nawrotu ZN po terapii uzyskanej IKN+GKS można powtórzyć pełny cykl leczenia, a w razie przeciwwskazań rozważyć podanie CF+GKS lub 

Rituksimabu.
• W przypadku nieuzyskania remisji ZN po pełnym (12-18 miesięcy) cyklu terapii IKN+GKS należy rozważyć podanie CF+GKS lub Rituksimabu. 

3. Rituksimab.
• Z uwagi na dłuższy czas niezbędny do uzyskania remisji ZN po podaniu Rituksimabu, można podjąć próbę równoczesnego (terapia skojarzona) zastosowania 

IKN+GKS, w celu skrócenia czasu do uzyskania remisji. 
• prawdopodobieństwo uzyskania remisji ZN duże
• prawdopodobieństwo uzyskania remisji ZN pośrednie
• prawdopodobieństwo uzyskania remisji ZN małe
• Leczenie ZN nieskuteczne

Szczegóły dotyczące dawkowania leków immunosupresyjnych i czasu leczenia zawarto w tabeli 6 oraz w tekście.
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CF+GKS wymagają pacjenci z upośledzo-
ną czynnością wydalniczą nerek. Należy 
pamiętać, że w tej grupie chorych leczenie 
CF w dawkach zredukowanych do stopnia 
upośledzenia czynności wydalniczej ne-
rek hamuje progresję niewydolności nerek 
u znacznego (25-30%) odsetka chorych 
z PNB, jednak przy zwiększonym odset-
ku działań niepożądanych. Nawrót ZN po 
uzyskaniu remisji obserwuje się u około 
25% pacjentów i zazwyczaj jest on poprze-
dzony pojawieniem się lub narastaniem 
miana przeciwciał anty-PLA2R/TSDH7A 
w surowicy krwi. W przypadku pierwszego 
nawrotu ZN po remisji osiągniętej pełnym, 
tj. prowadzonym przez okres 6 miesięcy 
leczeniem, można rozważyć ponowny cykl 
terapii CF+GKS. Każdy następny nawrót 
wymaga zmiany schematu leczenia IS. 
Z kolei nawrót białkomoczu subnerczyco-
wego po wcześniejszym uzyskaniu remisji 
pełnej jest wskazaniem do leczenia za-
chowawczego i ścisłego nadzoru według 
zasad przedstawionych na rycinie 3. Sku-
teczność CFS+GKS w uzyskiwaniu remisji 
ZN u pacjentów wykazujących oporność na 
leczenie IKN+GKS lub nawroty po tym le-
czeniu, jest duża i szacowana na 75-80%. 
Comiesięczne dożylne wlewy CF nie znaj-

dują szerokiego zastosowania w leczeniu 
chorych z PNB.

Protokołem IS drugiego wyboru (na-
tomiast preferowanym w USA i Kanadzie) 
w leczeniu chorych na PNB i zalecanym 
przez KDIGO są inhibitory kalcyneuryny 
(IKN), z których cyklosporyna A (CsA) jest 
stosowana częściej, w połączeniu z GKS. 
W praktyce klinicznej IKN znajdują zasto-
sowane w leczeniu drugiego lub kolejnych 
nawrotów ZN, gdy skumulowana dawka CF 
przekroczyła 36 g. W przypadku braku re-
misji po pełnym cyklu terapii CF, włączenie 
do leczenia IKN+GKS pozwala na osiągnię-
cie remisji ZN jedynie u około 30% chorych. 
U niektórych chorych, u których nie uzyska-
no remisji po leczeniu CsA poprawę można 
uzyskać po zamianie na takrolimus. 

W przypadku braku zgody pacjenta, 
wymienionych wyżej przeciwskazań lub 
uzasadnionych obaw dotyczących obja-
wów niepożądanych związanych z lecze-
niem CF, terapię IS należy rozpocząć od 
IKN+GKS. Leczenie IKN powinno być pro-
wadzone w sposób ciągły przez okres co 
najmniej 6 miesięcy. Wczesna, tj. w okresie 
pierwszych 3 miesięcy leczenia redukcja 
białkomoczu, jest korzystnym czynnikiem 
rokowniczym, a zarazem wskazaniem do 

wydłużenia terapii IKN do 12-18 miesięcy, 
co zwiększa szansę uzyskania i utrwalenia 
remisji ZN. Z uwagi na nefrotoksyczność 
IKN, konieczne jest okresowe monitorowa-
nie stężenia leku we krwi, optymalnie przed 
(C0) i 2 godziny (C2) po zażyciu leku oraz 
każdorazowo w przypadku wzrostu stęże-
nia kreatyniny o > 20% i zmiany dawki IKN. 
Z uwagi na duży (ok. 50%) odsetek nawro-
tów ZN jaki obserwuje się po zakończeniu 
leczenia IKN, można rozważyć prowadze-
nie terapii podtrzymującej INK w dawkach 
zredukowanych (szczegóły dotyczące da-
wek oraz zalecanych stężeń leków we krwi 
przedstawiono w tabeli 6).

Wykazanie istotnej roli limfocytów B/
komórek plazmatycznych posiadających 
na swej powierzchni receptor/antygen 
CD20 w patogenezie NB PLA2R/THSD7A 
zależnej, niższa częstość i korzystny profil 
objawów ubocznych oraz porównywalna 
z CF+GKS skuteczność w odsetku osią-
ganych remisji pełnych ZN, sprawiają, że 
przeciwciało monoklonalne anty-CD20 
(Rituksimab-RTx) może być rozpatrywane 
jako terapia IS pierwszego wyboru u cho-
rych z przeciwskazaniami do leczenia 
CF+GKS lub dużym ryzykiem wystąpienia 
poważnych powikłań po takim leczeniu. 

H. Karkoszka i A. Więcek

Tabela 6
Schematy leczenia immunosupresyjnego najczęściej stosowane w leczeniu pacjentów z nefropatią błoniastą pierwotną
The most common immunosuppressive protocols for treating patients with primary membranous nephropathy

Schemat immunosupresji Informacje szczegółowe Uwagi

“Ponticelliego” zmodyfikowany

“Holenderski”

miesiąc 1, 3, 5: 
Metylprednizolon (MP)

 1g i.v. w dniach 1-3; następnie prednizon p.o., 0,5 mg/kg/d 
przez kolejne 27 dni 

miesiąc 2, 4, 6: 
CF p.o., 2-2,5 mg/kg/d 

miesiąc 1, 3, 5: 
MP 1g i.v. w dniach 1-3; w pozostałe dni przez 6 m-cy 

prednizon p.o., 0,5-1,0 mg/kg
CF p.o., 1,5-2,0 mg/kg/d przez 12 m-cy

Protokół pierwszego wyboru wg zaleceń KDIGO
Częstotliwość remisji 50-60% po 12 m-cach i 70-80% 

po 24-36 m-cach
Nawrotowość 20-30%

Częstość objawów ubocznych ok. 25%
Zwiększone ryzyko rozwoju schorzeń nowotworowych 

po przekroczeniu dawki sumarycznej 36g.

IKN – CSA + GKS

IKN – Tc + GKS

Terapia zasadnicza (6-18 miesięcy)
Dawka początkowa 3,5 – 5,0 mg/kg p.o. w dwóch równych 

dawkach podzielonych co 12 godz.
C0 – 120-200 ng/ml
C2 – 400-600 ng/ml 

Terapia podtrzymująca
Dawka 1,4 – 1,5 mg/kg p.o. w dwóch równych dawkach 

podzielonych co 12 godz.
C0 100-150 ng/ml

Prednizon p.o., 5-10 mg dziennie lub co drugi dzień 

Dawka początkowa 0,05 – 0,075 mg/kg p.o. w dwóch równych 
dawkach podzielonych co 12 godz.

C0 – 3-5 ng/ml

Prednizon p.o., 5-10 mg dziennie lub co drugi dzień

Protokół drugiego wyboru wg zaleceń KDIGO, z wyjątkami opi-
sanymi w tekście, gdzie stanowi pierwszą opcję terapeutyczną

Częstotliwość remisji 80% po 12-18 m-cach terapii
Nawrotowość 40-50%

Zalecana stopniowa i powolna redukcja dawki po uzyskaniu 
remisji

W wybranych przypadkach należy rozważyć leczenie 
podtrzymujące

Uwagi podobne do tych dla CSA
Odmienny profil działań niepożądanych

Rituksimab (RTx)

Według protokołu „non-Hodgkin lymphoma” 375 mg/m2 i.v. 
czterokrotnie w odstępach 7-dniowych

Według protokołu „Rheumatoid arthritis” 1g i.v. 
dwukrotnie w odstępie 14-dni

Według liczby limf. B „B-cell driven protocol” 375 mg/m2 i.v. 
jeden raz – kolejna dawka w razie wskazań klinicznych 

przy liczbie lim. B > 15 kom./µl

Protokół drugiego wyboru niezależnie od wcześniej IS

W wybranych przypadkach protokół IS pierwszego wyboru
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Skuteczność RTx w osiąganiu remisji 
ZN u chorych z NB PLA2R/THSD7A zależ-
ną wynosząca 60-80% oraz ryzyko nawro-
tu ZN wydają się niezależne od tego czy 
RTx jest stosowany jako terapia IS pierw-
szego wyboru czy też po nieskutecznym 
leczeniu lub nawrocie ZN, niezależnie od 
zastosowanego wcześniej schematu IS 
oraz obecności lub braku przeciwciał anty-
-PLA2R/THSD7A w surowicy. Przy wybo-
rze sposobu dawkowania RTx (szczegóło-
we informacje zawarto w tabeli 6) należy 
uwzględnić nie tylko doświadczenie ośrod-
ka, ale także możliwości diagnostyczne 
w zakresie monitorowania liczby limfocytów 
B CD20+, miana przeciwciał anty-PLA2R/
THSD7A oraz zjawiska tzw. migracji epito-
pów (epitope spreading). Wyniki przepro-
wadzonych dotychczas badań wskazują, 
że pacjenci, u których stwierdzono tzw. zja-
wisko migracji epitopów wymagają więk-
szych dawek RTX (2x1,0g w odstępie 14 
dni) w celu wyeliminowania anty-PLA2R/
THSD7A z surowicy oraz uzyskania remisji 
ZN. Wyższe dawki RTx mogą także prowa-
dzić do odwrócenia tzw. zjawiska migracji 
epitopów (backward spreading od CTLD7 
przez CTLD1 do CysR) co wiąże się z lep-
szym rokowaniem. Cechą charakterystycz-
ną, obserwowaną u pacjentów leczonych 
RTx, jest wolniejsza w porównaniu do in-
nych schematów IS redukcja białkomoczu 
z możliwością uzyskania remisji pełnych 
ZN nawet po upływie 2 lat od zakończenia 
leczenia. Wzrost stężenia albuminy w suro-
wicy w 6 miesiącu po podaniu RTx przekra-
czający 30% wartości wyjściowej, spadek 
miana przeciwciał anty-PLA2R/THSD7A 
nawet mimo utrzymującego się białkomo-
czu oraz wzrost odsetka limfocytów (CD4+) 
T regulatorowych w 8 dniu od podania leku 
są wczesnymi wykładnikami korzystnej 
odpowiedzi na leczenie RTx. Wydłużony 
w porównaniu do innych schematów IS 
okres czasu od rozpoczęcia leczenia RTx 
do uzyskania remisji może stanowić istotny 
problem u chorych z poważnymi powikła-
niami ZN. W tych przypadkach zastosowa-
nie może mieć skojarzone leczenie IS RTx 
i IKN, pozwalającym w krótkim czasie na 
redukcję białkomoczu. 

Wyższe w porównaniu do IKN+GKS 
i CF+GKS początkowe koszty terapii RTx 
są równoważone mniejszą częstością na-
wrotów i objawów niepożądanych wyma-
gających hospitalizacji. W Polsce RTx nie 
posiada jeszcze rejestracji do leczenia ne-
fropatii błoniastej PLA2R/THSD7A zależnej. 

Z uwagi na brak skuteczności w uzy-
skaniu remisji białkomoczu/ZN, redukcji 
ryzyka pogorszenia czynności wydalniczej 
nerek oraz śmiertelności, monoterapia 
GKS nie znajduje zastosowania w leczeniu 
chorych z PNB.

Mykofenolany nie są zalecane jako 
leki pierwszego rzutu w terapii chorych na 
PNB. Ich włączenie do leczenia PNB moż-
na rozważyć u pacjentów „dużego ryzyka” 
progresji, w przypadku przeciwwskazań do 
podania leków alkilujących lub INK. Lecze-
nie w dawce 2,0 g/dobę prowadzone przez 
okres 12 miesięcy pozwala na uzyskanie 
remisji u 70% pacjentów, stabilizację lub 
nawet poprawę czynności wydalniczej 

nerek, ale równocześnie wiąże się z dużą 
częstotliwością nawrotów ZN w krótkim 
czasie po zakończeniu terapii. 

Brak doświadczeń krajowych oraz rze-
telnych opracowań obejmujących większe 
grupy chorych, nie pozwala na określenie 
miejsca i znaczenia hormonu adrenokor-
tykotropowego (ACTH) w leczeniu PNB.  

Profilaktyka powikłań zakrzepowo-
zatorowych

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu profilak-
tyki powikłań zakrzepowo-zatorowych po-
winno być indywidualizowane i w każdym 
przypadku poprzedzone dokładną analizą 
korzyści (uniknięcie epizodów zakrzepo-
wo-zatorowych) i potencjalnego ryzyka 
(krwotoki śródczaszkowe lub do światła 
przewodu pokarmowego) wynikające z ta-
kiego leczenia. Leczenie profilaktyczne jest 
zalecane w następujących przypadkach:
• Pacjenci z pełnoobjawowym ZN, prze-

bytym epizodem lub epizodami zakrze-
powo-zatorowymi i brakiem przeciw-
wskazań bezwzględnych do leczenia 
przeciwzakrzepowego

• Pacjenci z pełnoobjawowym zespołem 
nerczycowym (stężeniem albuminy 
w surowicy < 2,5 – 2,0 g/dl) i występo-
waniem dodatkowych czynników ryzy-
ka powikłań zakrzepowo-zatorowych

• Pacjenci z występowaniem powikłań 
zakrzepowo-zatorowych w rodzinie lub 
podejrzeniem/potwierdzeniem zabu-
rzeń genetycznych predysponujących 
do rozwoju zakrzepicy
W leczeniu jawnych klinicznie epizodów 

zakrzepowo-zatorowych obowiązują ogól-
nie przyjęte zasady i zalecenia, z wykorzy-
staniem heparyny niefrakcjonowanej, hepa-
ryn drobnocząsteczkowych lub doustnych 
leków przeciwzakrzepowych będących lub 
niebędących antagonistami witaminy K, 
przy uwzględnieniu czynności wydalniczej 
nerek. W przypadku stosowania antago-
nistów witaminy K, utrzymywanie wartości 
INR w zakresie 1,8 – 2,0 uznaje się za opty-
malne w zapobieganiu nawrotom zakrzepi-
cy. Zarówno profilaktyka przeciwzakrzepo-
wa, jak i leczenie objawowe powinno być 
prowadzone minimum przez czas utrzymy-
wania się ZN, a następnie indywidualizowa-
ne w zależności od ryzyka nawrotu epizo-
dów zakrzepowo-zatorowych. 

Piśmiennictwo 
1. Couser W.G. Primary membranous nephropathy. 

Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12: 977-983.
2. Zhu P., Zhou F.D., Wang S.X., i wsp. Increasing 

frequency of idiopathic membranous nephropathy 
in primary glomerular disease: A 10-year renal bi-
opsy study from a single nephrology center. Ne-
phrology 2015; 20: 560-566.

3. Zhang B., Cheng M., Yang M., i wsp. Analysis 
of the prognostic risk factors of idiopathic mem-
branous nephropathy using a new surrogate end 
point. Biomedical Reports 2016; 4: 147-152.

4. Polanco N., Gutierrez E., Covarsi A., i wsp. 
Spontaneous remission of nephrotic syndrome in 
idiopathic membranous nephropathy. J Am Soc 
Nephrol 2010; 21: 697-704.

5. Lefeucheur C., Stengel B., Nochy D., i wsp. 
Membranous nephropathy and cancer: Epide-
miologic evidence and determinants of high risk 

cancer association. Kidney Int 2007; 70: 1510-
1517.

6. Lefeucheur C., Stengel B., Nochy D., i wsp. 
Membranous nephropathy and cancer: Epidemio-
logic evidence and determinants of high risk can-
cer association. Kidney Int 2007; 70: 1510-1517.

7. Lee T., Derebail V.K., Kshirsagar A.V., i wsp. pa-
tients with primary membranous nephropathy are 
at high risk of cardiovascular events. Kidney Int. 
2016; 89: 1111-1118.

8. Yue D., Longxing C., Hua T., i wsp. Structure 
of human M-type phospholipase A2 receptor re-
vealed by cryo-electron microscopy. J Mol Biol 
2017; 429: 3825-3835.

9. Sietz-Polski B., Dolla G., Payre C., i wsp. Epit-
ope spreading of autoantibody response to PLA2R 
associates with poor prognosis in membranous 
nephropathy. J AM Soc Nephrol 2015; 27: 1517-
1533.

10. Murtas C., Ravani P., Ghiggeri G.M. New in-
sights into membranous nephropathy: from 
bench to bedside. Nephrol Dial Transplant 2011; 
26: 2428-2430.

11. Wiech T., Stahl R.A.K., Hoxha E. Diagnostic role 
of renal biopsy in PLA2R-antibody- positive pa-
tients with nephrotic syndrome. Modern Pathology 
2019.

12. Pozdzik A., Brocheriou I., David C., i wsp. Mem-
branous nephropathy and anti-podocytes antibod-
ies: Implications for the diagnostic workup and 
disease management. BioMed Research Int 2018, 
Article ID 6281054.

13. Bobart S.A., De Vriese A.S., Pawar A.S. Noninva-
sive diagnosis of primary membranous nephropa-
thy using phospholipase A2 receptor antibodies. 
Kidney Int 2019; 95: 429-438. 

14. Makker S.P., Tramontano A. Idiopathic membra-
nous nephropathy: An autoimmune disease. Se-
min Nephrol 2011; 31, 4: 333-340.

15. Floege J., Barbour S.J., Cattran D.C., i wsp. 
Management and treatment of glomerular diseas-
es (part 1): conclusions from a Kidney Disease: Im-
proving Global Outcomes (KDIGO) controversies 
conference. Kidney Int 2019; 95: 268-280.

16. Van den Brand J. A. J. G., Ruggenenti P., Chi-
anca A., i wsp. Safety of rituximab compared 
with steroids and cyclophosphamide for idiopathic 
membranous nephropathy. J Am Soc Nephrol 
2017; 28: 2729-27237.

17. Fervenza F.C., Appel G.B., Barbour B.H., i wsp. 
Rituximab or cyclosporine in the treatment of mem-
branous nephropathy. N Engl J Med. 2019; 381: 
36-46.

18. Ramachandran R., Yadav A.K., Kumar V., 
i wsp. Two-year follow-up study of membranous 
nephropathy treated with tacrolimus and corti-
costeroids versus cyclical corticosteroids and 
cyclophosphamide. Kidney Int Reports 2017; 2: 
610-616.

19. Dahan K., Debiec H., Plaisier W., i wsp. Rituxi-
mab for severe membranous nephropathy: 
a 6-month trial with extended follow-up. J Am Soc 
Nephrol 2016; 28: 348-358.

20. Seitz-Polski B., Dahan K., Debiec H., i wsp. 
High-dose rituximab and early remission in 
PLA2R-related membranous nephropathy. Clin. J. 
Am. Soc. Nephrol. 2019; 14: 1173-1182.

21. Salant D.J. Does epitope spreading influence re-
sponsiveness to rituximab in PLA2R-associated 
membranous nephropathy? CJASN 2019; 14: 
1122-1124.

22. Glassock R.J. Prophylactic anticoagulation in ne-
phrotic syndrome: A clinical conundrum. J Am Soc 
Nephrol 2007; 18: 2221-2225.

23. Glassock R.J. Thrombo prevention in membra-
nous nephropathy: a new tool for decision making? 
Kidney Int. 2014; 85: 1265-1266.


