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Zapalenia naczyń związane z występowaniem 
przeciwciał skierowanych przeciwko 
cytoplazmie neutrofilów - ANCA

Zajęcie nerek w układowych zapaleniach naczyń występuje w 40 – 80% 
przypadków, manifestuje się zespołem nefrytycznym i często przyjmuje postać 
gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek. Aktywność choroby 
ocenia się przy użyciu skali Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) lub 
wg podziału zaproponowanego przez European Vasculitis Study Group (EU-
VAS). Najbardziej charakterystycznym obrazem morfologicznym jest obecność 
martwicy włóknikowatej pętli naczyniowych i tworzenie półksiężyców. W suro-
wicy krwi stwierdza się obecność ANCA skierowanych przeciwko proteinazie 
3 granulocytów albo przeciwko mieloperoksydazie Rokowanie co do życia jest 
niepewne, zależne od choroby podstawowej, gorsze w przypadkach zespołów 
płucno-nerkowych. Leczenie chorych na aktywne uzn z zajęciem nerek zmierza 
do uzyskania remisji choroby i zapobiegania jej nawrotom przy uwzględnieniu 
ubocznych działań zastosowanych leków.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 100-104)

Renal involvement in systemic ANCA-associated vasculitis (AAV) occurs in 
40-80% of cases; Nephritic syndrome and rapid progressive glomerulonephritis 
are the most common clinical manifestations. The activity of the disease is cal-
culated according to Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) or according 
to the classification proposed by European Vasculitis Study Group (EUVAS). 
The most characteristic pathological pictures are the necrosis of the glomerular 
tuft and crescents formation. In patient’s serum ANCA specific for proteinase3 
or myeloperoxidase are detected. Activity of the disease, renal impairment and 
pulmonary involvement influence the prognosis. The treatment of patients af-
fected by AAV targets the induction and maintenance of remission and avoidance 
of adverse events of therapy.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 100-104)

PRACE 
POGLĄDOWE

Układowe zapalenia naczyń 
Definicja: Układowe zapalenia naczyń 

to heterogenna grupa chorób, których 
wspólną cechą jest występowanie nacie-
ków zapalnych i martwicy ścian naczyń 
tętniczych z różnym nasileniem zmian w 
poszczególnych narządach, co wpływa na 
obraz kliniczny i przebieg choroby. Ponadto 
lokalizacja zmian w naczyniach różnego 
kalibru (duże, średnie, małe) oraz mecha-
nizm ich powstawania warunkują rozwój 
określonego zespołu chorobowego. Zmiany  
w obrębie kłębuszków nerkowych występują 
w zapaleniach dotyczących naczyń małego 
kalibru.

Zapalenia naczyń związane z występo-
waniem przeciwciał skierowanych przeciwko 
cytoplazmie neutrofilów (ang. antineutrophil 
cytoplasmic antibody  - ANCA):

Ten typ zapaleń naczyń podlega róż-
nym podziałom w zależności od objawów 
klinicznych, stopnia ciężkości choroby 
i swoistości wykrywanych przeciwciał. 
Przeciwciała cANCA wykazują swoistość 
w stosunku do proteinazy3 granulocytów, 
pANCA skierowane są przeciwko mielope-
roksydazie. Wyróżnia się ziarniniakowatość 
z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis 
with polyangiitis – GPA), dawniej ziarni-
niakowatość Wegenera, predominujące 
cANCA, mikroskopowe zapalenia naczyń 

(ang. microscopic polyangiitis – MPA), pre-
dominujące pANCA, ziarniniak kwasochłon-
ny z zapaleniem naczyń (wcześniej zespół 
Churga-Strauss), predominujące pANCA 
oraz izolowane nieme immunologicznie 
(pauci-immune) kłębuszkowe zapalenie 
nerek. Należy zaznaczyć, że w 5-10% 
przypadków nie stwierdza się obecności 
ANCA w surowicy, zwłaszcza u chorych z 
ziarniniakiem kwasochłonnym (do 30%). 
Zajęcie nerek w układowych zapaleniach 
naczyń występuje w 40 – 80% przypadków, 
manifestuje się zespołem nefrytycznym 
i często przyjmuje postać gwałtownie 
postępującego kłębuszkowego zapalenia 
nerek. Aktywność choroby ocenia się przy 
użyciu skali Birmingham Vasculitis Activity 
Score (BVAS) zawierającej 66 zmiennych 
ujętych w 9 modułów dotyczących różnych 
narządów i układów. Opublikowany w 2001 
r. przez European Vasculitis Study Gro-
up (EUVAS) podział zakładając wspólną 
patogenezę zapaleń związanych z ANCA 
uwzględnia stopień rozprzestrzenienia i 
ciężkość przebiegu zapaleń naczyń:

1. ograniczone zapalenie naczyń bez 
zajęcia narządów istotnych dla życia, Pkr < 
120 μmol/l, test na obecność ANCA dodatni 
lub ujemny.

2. wczesne układowe zapalenie naczyń 
bez zajęcia narządów istotnych dla życia, 
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• wałeczki erytrocytarne,
• wtórne ogniskowe włóknienie zrębu i 

zanik cewek

Naczynia tętnicze:
• zmiany martwicze i zapalne w ścianach 

naczyń są uchwytne w 10-30% przypadków,
○ mogą zajmować tętnice, arteriole, 

żyły i kapilary,
○ zapalenie może obejmować część, 

lub całą grubość ściany tętnic, w przypad-
kach zapalenia pełnościennego dochodzi 
do zatarcia typowej struktury tętnicy, z 
uszkodzeniem blaszek elastynowych we-
wnętrznej i zewnętrznej oraz zniesieniem 
(odcinkowym, lub pełnoobwodowym) granic 
między błonami wewnętrzną, środkową i 
zewnętrzną (przydanką),

○ w nacieku zapalnym mogą dominować 
eozynofile (typowe dla zespołu Churga-
-Strauss), neutrofile, lub tworzące ziarniniaki 
komórki nabłonkowate (typowe w ziarninia-
kowatości z zapaleniem naczyń, daw. We-
genera, także w zespołe Churga-Strauss),

○ zmianom zapalnym i martwiczym 
towarzyszy niekiedy obecność skrzeplin,

• w późniejszej fazie – widoczne wtórne 
pozapalne bliznowacenie pod postacią skle-
rotyzacji ścian tętnic i arterioli.

Obraz immunofluorescencyjny
• zwykle obecność złogów fibrynogenu 

w obrębie półksiężyców, we fragmentach 
pęczków naczyniowych kłębuszków obję-
tych martwicą oraz w ścianach zmienionych 
zapalnie i/lub martwiczo naczyń tętniczych,

• zwykle bez obecności złogów immu-
noglobulin i składowych dopełniacza w 
kłębuszkach, niekiedy widoczne są skąpe 
złogi (nie więcej niż +1 w skali 0-3),

• ściany zmienionych martwiczo naczyń 
tętniczych mogą niekiedy wykazywać 
świecenie w preparatach barwionych na 
obecność składowych dopełniacza i IgM, 
jest to jednak niespecyficzne świecenie 
związane z wtórym wiązaniem tych białek 
przez zmienioną martwiczo tkankę,

• obecność złogów świecących z inten-
sywnością przekraczającą +1 w skali 0-3 
wskazuje na możliwą obecność złogów 
kompleksów immunologicznych jako podłoża 
zmian zapalnych i martwiczych, należy także 
pamiętać o możliwym nakładaniu się dwóch 
odrębnych procesów, zapalenia „pauci immu-
ne” na tle obecności przeciwciał ANCA i np.: 

zapalenia na tle obecności przeciwciał 
anty-GBM,

błoniastego zapalenia kłębuszków 
nerkowych, 

nefropatii IgA,
toczniowego zapalenia nerek

Obraz ultrastrukturalny (niespecy-
ficzny): 

• bez obecności złogów kompleksów 
immunologicznych, lub bardzo skąpe złogi 
tego rodzaju,

• zmiany martwicze, zapalne

Krąg różnicowy
1. Martwicze zapalenie kłębuszków na 

tle obecności przeciwciał anty-GBM
- podstawą różnicowania jest obraz IFL: 

obecność linijnych złogów IgG oraz lekkich 
łańcuchów lambda i kappa wzdłuż okontu-
rowania kapilar kłębuszkowych wskazuje na 

chorobę z przeciwciałami anty-GBM
- nie występują zmiany zapalne w na-

czyniach krwionośnych.
!Uwaga: możliwe nakładanie się tych 

dwóch patologii (w około 30-40% przypad-
ków przeciwciałom anty-GBM towarzyszą 
przeciwciała ANCA) 

2. Martwicze zapalenie kłębuszków typu 
pauci-immune, bez obecności przeciwciał 
ANCA w krążeniu

- morfologicznie nie do odróżnienia od 
zapaleń pauci immune z obecnością prze-
ciwciał ANCA.

3. Mikroangiopatia zakrzepowa 
- zmiany mikroangiopatyczne w kłę-

buszkach i tętnicach mogą między innymi 
przybierać formę martwicy włóknikowatej,

- wtórnie do zmian martwiczych w 
kłębuszkach mogą wystąpić półksiężyce 
(zwykle w mniej niż 50% kłębuszków),

- zmianom martwiczym w tętnicach i 
arteriolach nie towarzyszy naciek zapalny 
(często obecny w zapaleniach naczyń),

- zwykle nie stwierdza się nacieków 
zapalnych w śródmiąższu (często obecne 
w zapaleniach naczyń),

- bez złogów immunoglobulin i składo-
wych dopełniacza w IFL, bez złogów typo-
wych dla kompleksów immunologicznych 
w ME.

4. Polekowe ziarniniakowe zapalenie 
śródmiąższu i naczyń

- zwykle wysoki odsetek eozynofilii w 
nacieku zapalnym,

- ziarniniaki obecne w śródmiąższu  - 
bez cech martwicy.

5. Zapalenie kłębuszków z półksiężyca-
mi na tle obecności kompleksów immunolo-
gicznych w kłębuszkach

nefropatia IgA:
- zmiany rozplemowe w mezangium i/

lub kapilarach kłębuszkowych,
- niekiedy zmiany martwicze w kłę-

buszkach, 
- półksiężyce zwykle segmentalne, w 

mniej niż 50% kłębuszków,
- bez zmian zapalnych w naczyniach,
- złogi kompleksów immunologicznych 

w IFL (IgA, λ, w części przypadków C3 i  
κ) i w ME, 

Zespół Schönleina-Henocha 
- mogą występować zmiany zapalne w 

naczyniach, głównie kapilarnych, 
- w kłębuszkach: zmiany rozplemowe w 

mezangium i/lub kapilarach kłębuszkowych, 
- relatywnie często w kłębuszkach 

obecne są zmiany martwicze i półksiężyce,
- złogi kompleksów immunologicznych 

w IFL (IgA, λ, κ, zwykle także C3) i w ME, 
poinfekcyjne zapalenie kłębuszków 
- mogą wystąpić zmiany martwicze i 

półksiężyce w kłębuszkach,
- zmiany rozplemowe w mezangium i/

lub kapilarach kłębuszkowych, 
- złogi kompleksów immunologicznych 

uchwytne w IFL (C3, w większości przy-
padków także IgG, λ, κ) i w badaniu ME, w 
tym charakterystyczne złogi typu „hump”, 
nefropatia toczniowa

- mogą występować zmiany zapalne w 
naczyniach, 

- zmiany rozplemowe w mezangium i/
lub kapilarach kłębuszkowych,

- relatywnie często zmiany martwicze 
w kłębuszkach, 

- często półksiężyce, 

Pkr < 120 μmol/l, test na obecność ANCA 
dodatni lub ujemny.

3. uogólnione zapalenie naczyń z za-
jęciem narządów istotnych dla życia, Pkr < 
500 μmol/l, test na obecność ANCA dodatni

4. ciężkie zapalenie naczyń z zajęciem 
nerek, Pkr > 500 μmol/l, test na obecność 
ANCA dodatni

5. nawracające zapalenie naczyń nie-
zależnie od stopnia zajęcia narządów, Pkr i 
wyniku testu ANCA.

Taki podział zapaleń naczyń ma dużą 
wartość praktyczną w ocenie rokowania 
i w podejmowaniu decyzji co do sposobu 
leczenia.

Patomorfologia
Obraz w mikroskopie świetlnym 
Kłębuszki:
• Martwica włóknikowata pętli naczy-

niowej: 
○ w pętlach objętych martwicą widoczna 

fragmentacja GBM, obecność neutrofili i 
rozpad jąder komórkowych (karyorrhexis),

○ obecność ognisk martwicy może, ale 
nie musi współistnieć z obecnością półksię-
życów w kłębuszkach,

• obecność półksiężyców: segmental-
nych, globalnych, w mniej, lub w ponad 
50% kłębuszków koreluje z rozległością 
odcinkowej martwicy pętli,

• zmiany lityczne w torebkach Bowmana:
○ manifestują się fragmentacją torebki, 

obecnością polimorficznego nacieku zapal-
nego wokół kłębuszków,

○ liza torebek Bowmana powoduje 
zlanie się pęczków naczyniowych z ota-
czającym, zwykle nacieczonym zapalnie 
miąższem, 

○ ziarniniakowatość z zapaleniem 
naczyń (daw. Wegenera) i eozynofilowa 
ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ze-
spół Churga-Strauss): naciek zapalny wokół 
kłębuszków tworzy w części przypadków 
ziarniniaki nabłonkowatokomórkowe (gra-
nulomatous periglomerular inflammation), 
rzadko w pozostałych formach zapaleń z 
udziałem ANCA,

w późniejszej fazie: cechy pomartwiczego 
bliznowacenia kłębuszków (wtórne FSGS), 
oraz włóknienie półksiężyców.

!Uwaga: proces martwiczo-zapalny 
może być minimalnie nasilony i obejmo-
wać pojedyncze kapilary w pojedynczych 
kłębuszkach (właściwe rozpoznanie może 
zależeć od liczebności kłębuszków w biop-
tacie), bez obecności półksiężyców, lub z 
półksiężycami w pojedynczych kłębuszkach.

Śródmiąższ i cewki:
• na terenie rdzenia uchwytne są niekie-

dy martwicze zmiany zapalne w kapilarach,
• w większości przypadków zmianom 

martwiczo-zapalnym kłębuszków towarzy-
szy polimorficzny naciek zapalny  w obrębie 
miąższu kory, rozległość i intensywność 
zapalenia śródmiąższowego koreluje zwykle 
z nasileniem zmian w kłębuszkach,

• niekiedy naciek formuje ziarniniaki z 
komórek nabłonkowatych (ziarniniakowa-
tość z zapaleniem naczyń, daw. Wegenera) 
i eozynofilii (zespół Churga-Strauss),

• w przypadku nasilonych zmian martwi-
czych i zakrzepowych w naczyniach w miąż-
szu mogą występować ogniska martwicy,

• tubulitis (naciekanie nabłonka cewko-
wego przez komórki zapalne),
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- złogi kompleksów immunologicznych 
w IFL (często świecenie typu „full house”: 
IgG, IgM, IgA, C3, C1q, λ, κ) i w ME (często 
w wielu lokalizacjach: podśródbłonkowej, 
podnabłonkowej, wewnątrzbłonowej i me-

zangialnej), pokrzywkowe zapalenie naczyń 
z hipokomplementemią

- mogą wystąpić zmiany martwicze i 
półksiężyce w kłębuszkach,

- zmiany zapalne i rozplemowe w kłę-

buszkach,
- ogniskowe zmiany martwicze w naczy-

niach krwionośnych,
- w IFL i ME złogi kompleksów immu-

nologicznych (w IFL zwykle świecenie typu 

Rycina 1
Martwicze „pauci immune” zapalenie kłębuszków w przebiegu zapalenia naczyń z 
przeciwciałami ANCA. W obu kłębuszkach widoczne są segmentalne półksiężyce 
komórkowe (strzałki). Barwienie AFOG.
Pauci immune necrotizing glomerulonephritis associated with ANCA vasculitis. There 
are segmental cellular crescents in both glomeruli (arrows). AFOG staining.

Rycina 2
Martwicze „pauci immune” zapalenie kłębuszków w przebiegu zapalenia naczyń 
z przeciwciałami ANCA. Widoczny półksiężyc komórkowo-włóknisty (czerwona 
strzałka) i wtórne twardnienie (czarne strzałki) segmentu pęczka naczyniowego 
przylegającego do półksiężyca. Barwienie AFOG.
Pauci immune necrotizing glomerulonephritis associated with ANCA vasculitis. A 
fibro-cellular crescent (red arrow) and secondary segmental glomerulosclerosis (black 
arrows) are seen. AFOG staining.

Rycina 3
Martwicze „pauci immune” zapalenie kłębuszków w przebiegu zapalenia naczyń z 
przeciwciałami ANCA. Segmentalne twardnienie pęczka naczyniowego (zaburzenie 
struktury pęczka, zapadnięcie światła kapilar, znaczny przybytek srebrnochłonnej 
macierzy pozakomórkowej –niebieskie strzałki). Twardniejący segment jest od góry 
otoczony przez półksiężyc komórkowy. Czerwoną strzałką zaznaczono pęknięcie 
w obrębie GBM. Barwienie PASM. 
Pauci immune necrotizing glomerulonephritis associated with ANCA vasculitis. There is 
segmental glomerulosclerosis (capillary collapse, increase in extracellular matrix – blue 
arrows). A cellular crescent surrounds the sclerotic segment. There is a break in GBM 
(red arrow). Methenamine silver staining.

Rycina 4
Zapalenie okołokłębuszkowe (periglomerular glomerulonephritis) w przebiegu 
martwiczego zapalenia kłębuszków na tle obecności przeciwciał ANCA. Na skutek 
lizy torebki Bowmana granice kłębuszka są zatarte (czerwone strzałki). Przestrzeń 
Bowmana jest wypełniona komórkowym półksiężycem. W centrum widoczny 
fragment uciśniętego pęczka naczyniowego (czarna strzałka). W otaczającym 
śródmiąższu widoczny naciek zapalny z komórek jednojądrowych. Barwienie HE.
Periglomerular glomerulonephritis in a course of necrotic GN related to ANCA vasculitis. 
Secondary to Bowman’s capsule lysis glomerular borders are effaced (red arrows).  
Bowman’s space is filled with cellular crescent. Centrally a collapsed glomerular tuft is 
present (black arrow). There is an interstitial inflammation present. HE staining.
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„full house”) w  kłębuszkach, a także w 
ścianach naczyń.

Rokowanie co do życia jest niepewne, 
zależne od choroby podstawowej, gorsze w 
przypadkach zespołów płucno-nerkowych. 
Zaawansowanie zmian nerkowych i reakcja 
na leczenie decydują o rokowaniu  co do 
zachowania lub powrotu czynności nerek. 
Wystąpienie ostrej zapalnej niewydolności 
nerek w chwili rozpoznania, zajęcie więk-
szości kłębuszków przez półksiężyce, obec-
ność półksiężyców włóknistych w bioptacie 
nerki istotnie pogarszają rokowanie, gdyż 
uzyskanie korzystnej reakcji na leczenie 
immunosupresyjne i uzyskanie remisji jest 
w tych przypadkach bardzo trudne. Także 
stwierdzenie zmniejszonych wymiarów ne-
rek w badaniu USG, obecność blizn i zwęże-
nia warstwy korowej sugerują rozpoznanie 
przewlekłej nieodwracalnej nefropatii.

Leczenie
Leczenie chorych na aktywne uzn z za-

jęciem nerek zmierza do uzyskania remisji 
choroby i zapobiegania jej nawrotom przy 
uwzględnieniu ubocznych działań zastoso-
wanych leków.

W praktyce klinicznej zastosowanie znaj-
dują glikokortykosteroidy (GK), leki immuno-
supresyjne, leki biologiczne oraz w wybranych 
przypadkach wymienne przetaczania osocza 
i plazmaferezy. Skuteczne leczenie wyraźnie 
poprawia rokowanie, gdyż dane EUVAS 
wskazują na blisko 80% przeżycia chorych po 
5 latach od rozpoznania, przy czym starszy 
wiek chorych, stadium 5 przewlekłej choroby 
nerek w chwili rozpoznania i wysoki wskaźnik 
BVAS są istotnymi predyktorami umieralności. 
Śmiertelność w pierwszym roku trwania cho-
roby spowodowana jest głównie zakażeniami 
i wysoką aktywnością choroby podstawowej, 
później jest konsekwencją powikłań sercowo-
-naczyniowych, nowotworzeniem i powikłań 
infekcyjnych.

Leczenie indukujące remisję w stadiach 
1 i 2 wg EUVAS: GK w skojarzeniu z aza-
tiopryną albo metotreksatem, najczęściej w 
gestii specjalistów reumatologów.

Leczenie indukujące remisję w sta-
dium 3

Lekiem z wyboru jest cyklofosfamid 
(CyP), a preferowaną drogą podania jest 
wlew dożylny. Schemat leczenia indukcyj-
nego zaproponowany przez EUVAS polega 
na trzykrotnym podaniu CyP w dawce 15 
mg/kg m.c.  (maks. 1,2 g) w odstępach 
dwutygodniowych, a następnie wlewy w tej 
samej dawce co 3 tygodnie. Po uzyskaniu 
remisji w celu jej konsolidacji stosuje się 
wlewy CyP w odstępach trzytygodniowych 
przez 3 miesiące. Jednocześnie stosuje 
się doustnie prednizolon 1 mg/kg m.c. w 
jednorazowej dawce rannej redukowanej do 
12,5 mg na koniec 3 miesiąca i do 5mg na 
koniec 6 miesiąca. Dawkę CyP redukowano 
o 2,5 mg/kg u osób powyżej 60 lat albo przy 
stężeniu kreatyniny w surowicy powyżej 
300 µmol/l (3,4 mg/dl) i o 5mg/kg u chorych 
powyżej 70 lat. Schemat ten pozwalał na 
osiągnięcie remisji u 88% chorych i nie 
odbiegał skutecznością co do uzyskania 
remisji od drogi doustnej podawania CyP 
przy mniejszej dawce kumulacyjnej, choć 
częstość nawrotów wydaje się być większa. 
Alternatywnym postępowaniem jest poda-
wanie dożylnych wlewów CyP w dawce 0,75 
g/m2 powierzchni ciała co 4 tygodnie przez 
6 miesięcy, albo podawanie CyP doustnie 
w dawce 2 mg/kg mc/dobę (maks. 200 mg) 
przez 3-6 miesięcy.

Wystąpienie krwotocznego zapalenia 
pęcherza moczowego, leukopenii < 2,5 G/l 
nakazują przerwanie terapii. W profilaktyce 
zmian pęcherzowych należy zastosować 
dożylnie poza nawodnieniem preparat 
wiążący metabolit CyP akroleinę - uromi-
teksan (MESNA) równocześnie z wlewem 
cyklofosfamidu oraz po 4 i 8 godz. od jego 

Rycina 5
Martwicze „pauci immune” zapalenie kłębuszków w przebiegu zapalenia naczyń 
z przeciwciałami ANCA. Złogi fibrynogenu przepają półksiężyc. Badanie immu-
nofluorescencyjne. 
Pauci immune necrotizing glomerulonephritis associated with ANCA vasculitis. Fibrin 
deposits are present within a crescent. Immunofluorescence microscopy. 

Rycina 6
Martwicze „pauci immune” zapalenie kłębuszków w przebiegu zapalenia naczyń z 
przeciwciałami ANCA. Odcinkowa martwica pętli naczyniowej kłębuszka. Obszar 
zmieniony martwiczo świeci w barwieniu na obecność fibrynogenu. Badanie 
immunofluorescencyjne. 
Pauci immune necrotizing glomerulonephritis associated with ANCA vasculitis. Segmental 
tuft necrosis marked by fibrin deposition. Immunofluorescence microscopy. 

podania. Cyklofosfamid ulega eliminacji 
drogą hemodializy, lecz jego dawkę należy 
zmniejszyć o 50% u chorych z eGFR < 10 
ml/min. oraz o 25% u ludzi starszych. U 
chorych wymagających hemodializy zabieg 
należy odroczyć przynajmniej o 12 godz. od 
podania leku. 

Leczenie indukujące remisję w sta-
dium 4:

W tym celu można zastosować schemat 
leczenia j.w. z ewentualną modyfikacją 
terapii GK w postaci pulsów metylprednizo-
lonu  500 – 1000 mg dziennie we wlewach 
dożylnych przez 3 kolejne dni, a następnie 
doustnie 1 mg/kg m.c. 

Rytuksymab (Rtx)
Począwszy od 1 września 2015 r. Rtx 

(MabThera firmy Roche) dostępny jest w 
Polsce dla leczenia aktywnej postaci GPA 
lub MPA. w programie lekowym B.75. 
Chory jest kwalifikowany do programu 
przez Zespół Koordynacyjny do Spraw 
Leczenia  GPA/MPA powołany przez Pre-
zesa NFZ (www.mz.gov.pl/leki/refundacja). 
Wskazaniem do zastosowania Rtx jest 
ciężka uogólniona postać choroby (stadia 
3 i 4), wysoka jej aktywność (co najmniej 3 
punkty w skali BVAS), obecność ANCA przy 
nieskuteczności lub przeciwskazaniach do 
standardowej terapii indukującej remisję 
(CyP). Do programu można zakwalifikować 
również pacjentów z innymi niż wymienione 
postaciami ziarniniakowatości z zapaleniem 
naczyń lub mikroskopowego zapalenia 
naczyń, niezależnie od wartości BVAS i po-
ziomu przeciwciał ANCA, które z uwagi na 
ciężki przebieg choroby grożą znacznym po-
gorszeniem stanu zdrowia – pod warunkiem 
uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego 

Preparat stosuje się wg programu w 
postaci wlewów dożylnych w dawce 375 mg/
m2 co tydzień przez 4 tygodnie. Jeżeli po 6 
miesiącach od początku terapii nie stwierdza 
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się remisji, kurację można powtórzyć bez 
ponownej kwalifikacji. Przez 1–3 dni przez 
pierwszym wlewem produktu MabThera

®

 
zalecane jest dożylne podawanie metylo-
prednizolonu w dawce 1000 mg na dobę. 
Następnie w czasie stosowania produktu 
MabThera

®

 i po zakończeniu leczenia po-
winno się doustnie podawać prednizon w 
dawce 1 mg/kg/dobę. Nie należy przekra-
czać dawki 80 mg/dobę, a dawkę należy 
stopniowo zmniejszać tak szybko, jak to 
możliwe w zależności od stanu klinicznego 
pacjenta.

Plazmaferezy:
Plazmaferezy znajdują zastosowanie w 

przypadkach zapalenia naczyń z zajęciem 
nerek o ciężkim przebiegu, zwłaszcza przy 
współistnieniu krwotoków płucnych albo w 
przypadkach progresji mimo standardowej 
immunosupresji. Zabiegi w ośrodkach do 
tego przygotowanych należy przeprowadzać 
w zależności od stanu chorego codziennie 
albo co drugi dzień, naprzemiennie z he-
modializami, jeśli sytuacja kliniczna tego 
wymaga. Zwykle wykonuje się przynajmniej 
7 zabiegów plazmaferezy. Wśród chorych 
w stadium 4 choroby udawało się uzyskać 
tym sposobem powrót czynności nerek u 
75% pacjentów w porównaniu do 40-50% 
otrzymujących standardowe leczenie.

Leczenie podtrzymujące:
Po uzyskaniu remisji należy kontynu-

ować terapię przez okres przynajmniej 18 
miesięcy. 

Po odstawieniu cyklofosfamidu lekiem 
z wyboru jest azatiopryna w dawce 1,5-2 
mg/kg/dobę (do 150 mg/dobę) zmniejsza-
na następnie  o 25 mg co 3 miesiące. U 
chorych nie tolerujących azatiopryny albo 
przy wykładnikach jej toksyczności alter-
natywą może być stosowanie metotreksatu 
25 mg/tydzień przy dobrej czynności nerek 
(eGFR > 60 ml/min) albo mykofenolanu 
mofetylu - zwykle 1 g/dobę. Wskazane jest 
także utrzymywanie małej dawki GK oraz 
oraz 24-miesięczna terapia profilaktyczna 
trimetoprimem/sulfametoksazolem w dawce 
960 mg/dobę.

Postępowanie u chorych leczonych 
nerkozastępczo dializami:

Konieczność terapii nerkozastępczej u 

chorych na AAV nie wyklucza powrotu za-
dowalającej czynności nerek pod wpływem 
leczenia immunosupresyjnego. Dlatego w 
przypadkach utrzymywania się aktywnego 
procesu zapalnego w nerkach wskazana 
jest kontynuacja immunosupresji przez 
okres co najmniej 3 miesięcy. Podobnie przy 
obecności pozanerkowych  wykładników 
zapalenia naczyń, zwłaszcza w obrębie 
układu oddechowego, wskazane jest typowe 
leczenie immunosupresyjne do uzyskania 
remisji objawów z kontynuacją terapii pod-
trzymującej. Należy przy tym pamiętać o 
redukcji dawki CyP.

Postępowanie w przypadków nawrotu 
choroby

Nawroty choroby dotyczą zwłaszcza 
chorych na GPA (60% w ciągu 5 lat od remi-
sji vs 29% u chorych na MPA). Klinicznymi 
wykładnikami nawrotu jest zwykle nagłe i 
postępujące pogorszenie czynności nerek 
i obecność/nasilenie białkomoczu wraz z 
aktywnym osadem moczu. Konsekwencją 
każdego nawrotu jest zwyle spadek filtra-
cji kłębuszkowej o 8-12 ml/min. Wbrew 
oczekiwaniom, wzrost miana ANCA nie 
jest wiarygodnym zwiastunem nawrotu, 
a przy klinicznym obrazie remisji nie jest 
wskazaniem do intensyfikacji leczenia, lecz 
jedynie wzmożonej czujności lekarza pro-
wadzącego, gdyż zwiększa ryzyko nawrotu 
około dwukrotnie.

Nawrót AAV o niewielkim nasileniu bez 
upośledzenia czynności nerek uzasadnia 
zwiększenie podtrzymującej immunosu-
presji, a u chorych, u których odstawiono 
już leczenie, powrót do stosowanej uprzed-
nio terapii podtrzymującej. U chorych z 
nawrotem o ciężkim przebiegu leczonych 
uprzednio CyP  postępowaniem  z wyboru 
będzie kuracja rytuksymabem zgodnie z 
programem lekowym. 

.
Przeszczepienie nerki:
U chorych leczonych nerkozastępczo 

dializami z powodu układowego zapalenia 
naczyń zabieg przeszczepienia nerki powi-
nien być zawsze rozważany jako optymalna 
forma terapii, gdyż ryzyko nawrotu choroby 
u pacjenta poddanego przewlekłej immu-
nosupresji jest niskie i nie przekracza 17%, 
dotyczy zwłaszcza chorych na GPA. Zabieg 
można bezpiecznie wykonać po upływie 

przynajmniej 12 miesięcy od uzyskania 
remisji. Obecność ANCA u chorych niemych 
klinicznie nie stanowi przeciwskazania do 
kwalifikacji do transplantacji nerki.
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