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Systemic sclerosis
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Twardzina układowa
Twardzina układowa jest ciężką chorobą autoimmunologiczną z grupy ukła-

dowych chorób tkanki łącznej, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia 
naczyń krwionośnych oraz postępującego włóknienia skóry i różnych narządów 
wewnętrznych, w szczególności przewodu pokarmowego, serca, płuc i nerek. 
Najpoważniejszym z powikłań nerkowych zdecydowanie pogarszającym roko-
wanie i zagrażającym życiu jest twardzinowy przełom nerkowy oraz jego podtyp 
bez nadciśnienia – normotensyjny twardzinowy przełom nerkowy. Na obraz mi-
kroskopowy typowo składają się zmiany w kłębuszkach, redukcja światła tętnic 
i wynikające z niej zmiany niedokrwienne. W leczeniu kluczowe jest stosowanie 
krótko działającego inhibitora konwertazy angiotensyny kaptoprylu we wzrasta-
jących dawkach pozwalających obniżyć ciśnienie tętnicze o co najmniej 20 mm 
Hg w pierwszej dobie i uzyskać wartości wyjściowe ciśnienia po 72 godzinach, 
a w postaci normotensyjnej tak, by uniknąć hipotensji. Do innych zmian w ner-
kach niezwiązanych z przełomem nadciśnieniowym należą: zapalenie naczyń 
z przeciwciałami MPO-ANCA, zmiany po leczeniu D-penicylaminą, albuminuria 
lub białkomocz, izolowane obniżenie przesączania kłębuszkowego, nefropatia 
szczawianowa.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 121-126)

Systemic sclerosis is a serious multisystem autoimmune disease, which be-
longs to a group of systemic connective tissue diseases. They are characterized 
by vasculopathy and progressive fibrosis of skin and other organs, including 
the gastrointestinal tract, heart, lung and kidney. Scleroderma renal crisis is the 
most serious, life-threatening complication, either hypertensive or normotensive 
type. The typical microscopic picture includes changes in glomeruli, reduction 
in arterial lumen, and ischemic lesions. The principal goal of the therapy is to 
prompt initiation of captopril in increasing doses, followed by reduction of blood 
pressure of 20 mmHg during the first 24 hours, and returning to the baseline 
blood pressure within 72 hours. Among normotensive patients, captopril should 
be used carefully to prevent hypotension. Other kidney involvement includes: 
MPO-ANCA vasculitis, changes induced by D-penicylamine, albuminuria and 
proteinuria, isolated reduction in eGFR, oxalate nephropathy.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 121-126)

PRACE 
POGLĄDOWE

Definicja: twardzina układowa (skle-
rodemia, systemic sclerosiss, SSc) jest 
ciężką układową chorobą autoimmuno-
logiczną, której obraz kliniczny jest wyni-
kiem współwystępowania kilku procesów 
patofizjologicznych: zmian w naczyniach 
(vasculopathy), aktywacji układu immunolo-
gicznego (activation) i obecności zapalenia 
(inflamation) oraz włóknienia (fibrosis).

W zależności od rozległości procesu 
chorobowego twardzina może być podzie-
lona na:

Twardzinę miejscową
Twardzinę układową – systemic sclero-

derma, która następnie dzieli się na:
1. ograniczoną – limited systemic scle-

rosis – zmiany skórne ograniczone do dy-
stalnych części ciała, nie przekraczają łokci 
ani kolan, przebieg choroby jest powolny, a 
powikłania narządowe występują po wielu 
latach; rokowanie zdecydowanie lepsze niż 
dla postaci uogólnionej

2. uogólnioną – diffuse systemic scle-
rosis – zmiany skórne obejmują również 
proksymalne części ciała, takie jak ramiona, 
uda, tułów, przebieg choroby jest bardziej 
gwałtowny, a powikłania narządowe poja-
wiają się w pierwszych latach trwania choro-
by; w tej postaci nie występują przeciwciała 
antycentromerowe

3. CREST – wariant ograniczonej posta-
ci twardziny układowej o typowym obrazie 
klinicznym: zwapnienia tkanek miękkich 
(Calcinosic), objaw Raynauda (Raynaud’s 
phenomenon), zajęcie przełyku (Esopha-
geal dysunction), stwardnienie skóry pal-
ców rąk (Sclerodactylia), teleangiektazje 
(Teleangiectasias) charakteryzujący się 
łagodnym przebiegiem klinicznym

4. Twardzina układowa bez zajęcia skóry 
– rzadka postać o przebiegu jak twardzina 
ograniczona, ze zmianami narządowymi, z 
obecnością typowych autoprzeciwciał, bez 
zajęcia skóry

5. Twardzina układowa jako element 
zespołu nakładania występuje łącznie z in-
nymi układowymi chorobami tkanki łącznej, 
najczęściej z zapaleniem wielomięśniowym 
luz z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Zmiany twardzinopodobne po ekspozy-
cji na chemikalia – najczęściej po bleomy-
cynie, po silikonie, po polichlorku winylu. 

Pre-twardzina – pre-scleroderma – 
wstępna faza twardziny, w przebiegu której 
występuje objaw Raynauda, stwierdza się 
zmiany w kapilaroskopii wału paznokciowe-
go oraz specyficzne autoprzeciwciała (ACA, 
ATA lub ARA). U większości pacjentów 
dochodzi do progresji w kierunku twardziny 
układowej w przeciągu 3 lat. 
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u chorych z rozpoznaniem rozsianej skórnej 
postaci SSc (diffuse cutaneus systemic 
sclerosis), ale może także występować w 
postaci ograniczonej (limted cutaneus sys-
temic sclerosis) czy o wieloletnim stabilnym 
przebiegu (long-standing). 

Nadciśnienie tętnicze nie jest koniecz-
nym warunkiem rozpoznania SRC, gdyż 
może nie występować u około 10% chorych, 
u których obserwuje się postępującą niewy-
dolność serca.

Do czynników ryzyka rozwoju SRC 
zalicza się:

- Podwyższone miano przeciwciał prze-
ciw RNA polimerazie III

- Rozlane włóknienie skóry
- Leczenie sterydami (1 mg prednizonu 

p.o. zwiększa ryzyko zgonu w SRC o 4%)

- Leczenie cyklosporyną

Obraz mikroskopowy 
1. Twardzinowy przełom nerkowy ew. 

twardzinowa kryza nerkowa
Kłębuszki:
• obrzmienie śródbłonka,
• mezangioliza,
• obecność skrzeplin w świetle kapilar,
• obecność fragmentocytów,
• martwica włóknikowata pętli naczy-

niowej,
• niekiedy półksiężyce (zwykle w niewiel-

kim odsetku kłębuszków),
• ostre zmiany niedokrwienne (wtórne 

do obliteracji światła arterioli)
Śródmiąższ i cewki:
• wałeczki erytrocytarne,
• ostre uszkodzenie nabłonka cewkowego,

Tabela I
Charakterystyka twardzinowej kryzy nerkowej (SRC), zaproponowana przez grupę ekspertów oraz the Inter-
national Scleroderma Renal Crisis Survey (ISRCS).
Characteristic of scleroderma renal crisis proposed by an expert group and the International Scleroderma Renal 
Crisis Survey (ISRCS).

ISRCS Propozycje ekspertów
SRC z nadciśnieniem tętniczym SRC z nadciśnieniem tętniczym

Jedno (1) z poniższych: Nowy początek nadciśnienia tętniczego, 
definiowany, jedno (1) z poniższych:

Skurczowe ciśnienie tętnicze > 140 mmHg, albo Skurczowe ciśnienie tętnicze ≥ 140 mmHg, albo
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze > 90 mmHg, albo Rozkurczowe ciśnienie tętnicze ≥ 90 mmHg, albo

Wzrost ciśnienia skurczowego > 30 mmHg od podsta-
wowego, albo

Wzrost ciśnienia skurczowego ≥ 30 mmHg od 
podstawowego, albo

Wzrost ciśnienia rozkurczowego > 20 mmHg od 
podstawowego,

Wzrost ciśnienia rozkurczowego ≥ 20 mmHg od 
podstawowego,

 oraz  oraz
Jeden (1) z poniższych objawów: Jeden (1) z poniższych pięciu (5) objawów:

Wzrost kreatyniny w surowicy >50% od podstawy lub 
>120% górnej granicy wartości referencyjnych dla lokal-

nego laboratorium

Wzrost kreatyniny w surowicy >50+% od podstawy 
lub ≥120% górnej granicy wartości referencyjnych dla 

lokalnego laboratorium
Proteinuria >2+ w badaniu paskowym i wskaźnik białko/

kreatynina> górnej granicy wartości referencyjnych Proteinuria ≥2+ w teście paskowym 

Hematuria>2+ w teście paskowym lub > 10 wpw 
(oprócz menstruacji) Hematuria≥2+ w teście paskowym lub ≥ 10 wpw

Trombocytopenia<100.000 płytek/mm3 Trombocytopenia<100.000 płytek/mm3

Hemoliza: obecna w rozmazie krwi lub wzrost liczby 
retikulocytów

Hemoliza definiowana jako niedokrwistość 
(po wykluczeniu innych przyczyn) oraz :

Encefalopatia nadciśnieniowa Obecność schistocytów lub fragmentów RBC w 
rozmazie

Wzrost liczby retikulocytów
SRC z prawidłowym ciśnieniem tętniczym SRC z prawidłowym ciśnieniem tętniczym

Wzrost kreatyniny w surowicy >50% od podstawy lub 
>120% górnej granicy wartości referencyjnych dla lokal-

nego laboratorium

Wzrost kreatyniny w surowicy >50% od podstawy lub 
≥120% górnej granicy wartości referencyjnych dla 

lokalnego laboratorium
Oraz jedno (1) z poniższych: Oraz jedno (1) z poniższych pięciu (5) objawów:

Proteinuria >2+ w badaniu paskowym i wskaźnik białko/
kreatynina > górnej granicy wartości referencyjnych Proteinuria ≥2+ w teście paskowym

Hematuria >2+ w teście paskowym lub > 10 wpw 
(oprócz menstruacji) Hematuria≥2+ w teście paskowym lub ≥ 10 wpw

Trombocytopenia<100.000 płytek/mm3 Trombocytopenia<100.000 płytek/mm3

Hemoliza: w rozmazie krwi lub wzrost liczby retikulo-
cytów

Hemoliza definiowana jako niedokrwistość 
(po wykluczeniu innych przyczyn) oraz:

Encefalopatia nadciśnieniowa Schistocyty lub fragmenty RBC w rozmazie krwi
Wzrost liczy retikulocytów

Obecność w biopsji nerki zmian typowych dla SRC 
(mikroangiopatia)

W przebiegu choroby może dojść do 
powstania wielu autoprzeciwciał, spośród 
których skierowane przeciw antygenom ją-
dra komórkowego są najczęściej spotykane 
oraz wysoce specyficzne dla twardziny:

ACA - przeciwko białkom centrome-
rowym – są stwierdzane u ok. 15 do 40% 
wszystkich chorych na twardzinę, występują 
głównie w postaci ograniczonej (u 93-95% 
chorych), zazwyczaj są wskaźnikiem ła-
godniejszego przebiegu choroby; pomiędzy 
ich stężeniem a występowaniem włóknie-
nia płuc oraz twardzinowego przełomu 
nerkowego (SRC) istnieje silna ujemna 
korelacja, stąd nazywane są przeciwciałami 
„ochronnymi”; 

ATA I - przeciwko DNA-topoizomerazie 
I – Scl70 – wysoce specyficzne dla uogól-
nionej twardziny układowej; występują u ok. 
10 do 40% wszystkich chorych na twardzinę; 
świadczą o zwiększonym ryzyku rozwoju 
twardziny układowej; warunkują uogólnio-
ne twardnienie skóry, zmiany włókniste w 
płucach i zajęcie serca; korelują negatywnie 
z wystąpieniem twardzinowego przełomu 
nerkowego SRC;

ARA III - przeciwko polimerazie III RNA 
– występują z częstością od ok. 4 do 25% 
wszystkich chorych na twardzinę, głownie 
w postaci uogólnionej; są istotnym czynni-
kiem ryzyka wystąpienia SRC; występują u 
chorych z zajęciem skóry oraz nowotworami 
(płuca, nosogardzieli, przełyku);

Zmiany w nerkach w przebiegu SSc 
ogólnie można podzielić na dwa typy: twar-
dzinowy przełom nerkowy oraz inne.

1. Twardzinowy przełom nerkowy (scle-
roderma renal crisis, SRC):

a. twardzinowy przełom nerkowy z 
podwyższonym ciśnieniem tętniczym (hy-
pertensive SCR)

b. twardzinowy przełom nerkowy z 
prawidłowym ciśnieniem tętniczym (normo-
tensive SRC)

2. Inne niezwiązane z przełomem ner-
kowym (non-renal crisis):

a. MPO-ANCA dodatnie zapalenie na-
czyń (ANCA associated vasculitis – AAV, 
ANCA associated glomerulonephritis in SSc)

b. choroba nerek związana ze stosowa-
niem D-penicylaminy (PARD - penicillamine-
-associated renal disease)

c. nefropatia związana z zespołem an-
tyfosfolipidowym

d. albuminuria lub białkomocz
e. izolowane obniżenie przesączania 

kłębuszkowego
f. nefropatia szczawianowa

SCR jest ciężkim powikłaniem, które 
manifestuje się: nadciśnieniem złośliwym i 
ostrym uszkodzeniem nerek oraz niedokrwi-
stością hemolityczną mikroangiopatyczną, 
niewydolnością serca i encefalopatią. W 
SRC zwykle występuje niewielki białkomocz. 
Opisano pojedyncze kazuistyczne przypadki 
z obecnym zespołem nerczycowym, a w 
badaniu morfologicznym biopsji nerki – 
obraz zlewania się wypustek stopowatych 
podocytów.

SRC obecnie jest rzadziej występującym 
powikłaniem SSc, dotyczy około 5% chorych 
i występuje zwykle co najmniej po 2 latach 
od rozpoznania choroby. Na ogół rozwija się 
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• zapalenie śródmiąższowe (zwykle 
miernie nasilone),

• ogniska krwinkotoku
Naczynia tętnicze:
• w tętnicach: myksoidne (mukoidne) 

pogrubienie błony wewnętrznej,
• w arteriolach: obrzmienie rejonu pod-

śródbłonkowego, obecność skrzeplin w 
świetle, odcinkowa martwica włóknikowata, 
fragmentocyty w ścianie, zmiany prolifera-
cyjne w ścianie,

2. Zmiany póżne
Kłębuszki:
• zdwojenie okonturowania kapilar,
• wtórne FSGS, 
• półksiężyce komórkowo-włókniste i 

włókniste,
• mogą się nakładać zmiany ostre.
Śródmiąższ i cewki:
• ogniskowe włóknienie zrębu i zanik 

cewek,
• mogą nakładać się zmian ostre (wa-

łeczki erytrocytarne, ogniska krwinkotoku).
Naczynia tętnicze:
• proliferacja tkanki łącznej włóknistej w 

błonie wewnętrznej tętnic, bez zwielokrotnie-
nia blaszki elastynowej wewnętrznej,

• nasilone szkliwienie arterioli, 
• mogą się nakładać zmiany ostre.

Obraz immunofluorescencyjny/im-
munohistochemiczny

• złogi fibrynogenu widoczne są w 
ścianach tętnic i kłębuszków, w obszarach 
objętych zmianami mikroangiopatycznymi,

• niekiedy niespecyficzne wiązanie zło-
gów immunoglobulin (głównie IgM i C3) w 
obszarach zmienionych martwiczo,

• w części przypadków - ziarniste złogi 
C4d w kapilarach kłębuszkowych i kapila-
rach okołocewkowych – negatywny czynnik 
rokowniczy.

Obraz ultrastrukturalny
• zmiany aktywne: obrzmienie śródbłon-

ka i rejonu podśródbłonkowego w kapilarach 
kłębuszkowych,

• zmiany przewlekłe: zdwojenie GBM.

SRC może prowadzić do nieodwracal-
nego uszkodzenia nerek i konieczności 
leczenia nerkozastępczego przewlekle. 
Śmiertelność u pacjentów z rozpoznaniem 
SRC wynosi 20-35% w okresie 1 roku, u 
leczonych dializami: 40-55%. Najczęstszymi 
przyczynami zgonów są powikłania w CUN 
albo niewydolność serca. Nietypowo u 
pacjentów z normotensyjną postacią SRC 
obserwuje się gorsze rokowanie. Jako 
prawdopodobną przyczynę uważa się inną 
patogenezę choroby albo współistnienie 
niewydolności serca. 

Twardzinowy przełom nerkowy SRC 
rozpoznaje się, gdy u chorej/chorego z 
twardziną układową wystąpi nagle nad-
ciśnienie tętnicze lub dojdzie do jego 
nagłej akceleracji oraz jednocześnie wy-
stąpi ostre uszkodzenie nerek z oligurią. 
Wystąpienie tylko nadciśnienia tętniczego, 
bez cech ostrego uszkodzenia nerek nie 
jest twardzinowym przełomem nerkowym. 

Szybko narastające nadciśnienie tętni-
cze może przebiegać jako złośliwe z objawa-
mi retinopatii i encefalopatii nadciśnieniowej: 

silne bóle głowy, nudności, zaburzenia 
widzenia, drgawki.

SRC rozwija się u około 5 do 20% 
chorych z uogólnioną twardziną układową, 
zazwyczaj w ciągu pierwszych 2 – 4 lat 

trwania choroby. W przebiegu ograniczonej 
twardziny układowej SRC występuje rzadko, 
u mniej niż 2% chorych. SRC może być 
pierwszą manifestacją twardziny układowej 
nawet u ok. 25% pacjentów.

Rycina 1
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa w przebiegu sklerodermii. Znacznego stopnia redukcja światła tętnicy 
związana z proliferacją tkanki łącznej włóknistej w obrębie błony wewnętrznej. W otaczającym miąższu roz-
wijają się przewlekłe zmiany niedokrwienne: włóknienie zrębu i zanik cewek nerkowych, miernie intensywny 
naciek zapalny. Barwienie HE. 
Acute thrombotic microangiopathy in patient with scleroderma. There is a massive reduction in the arterial lumen that 
is related to fibrotic tissue proliferation within an intima. Chronic ischemic lesions in a form of tubulointerstitial fibrosis 
and atrophy, as well as mild inflammatory reaction are seen in a vessel surroundings.  HE staining.

Rycina 2
Ostra mikroangiopatia zakrzepowa w przebiegu sklerodermii. Martwica włóknikowata w ścianie arterioli. W 
otaczającym miąższu przewlekłe zmiany niedokrwienne: włóknienie zrębu i zanik cewek nerkowych, miernie 
intensywny naciek zapalny. Barwienie HE. 
Acute thrombotic microangiopathy in patient with scleroderma. There is a fibrinoid necrosis in the arteriolar wall. 
Chronic ischemic lesions:  tubulointerstitial fibrosis and atrophy, as well as mild inflammatory reaction are seen in a 
vessel surroundings.  HE staining.
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W przebiegu SRC może wystąpić niedo-
krwistość hemolityczna mikroangiopatyczna 
i trombocytopenia z częstością u ok. 50% 
chorych. 

W ogólnym badaniu moczu może nie 
być żadnych zmian, może pojawić się 
niewielki białkomocz bez istotnych zmian 
w osadzie moczu. Erytrocyturia i wałeczki 
erytrocytarne mogą pojawić się przy wpółist-
nieniu mikroangiopatii zakrzepowej. 

Do czynników ryzyka wystąpienia SRC 
należą:

1. wczesny okres choroby < 4 lat
2. masywne zajęcie skóry i jej szybko 

postępujące twardnienie
3. stosowanie glikokortykosteroidów w 

dawce przekraczającej 15 mg dziennie
4. obecność przeciwciał ARA III przeciw-

ko polimerazie III RNA
5. wystąpienie nowych incydentów 

sercowych: wysięk w osierdziu, zastoino-
wa niewydolność serca, zaburzenia rytmu 
pracy serca

6. wystąpienie de novo niedokrwistości
Wyjściowe stężenie kreatyniny, wyjścio-

wa obecność białkomoczu i erytrocyturii, 
wyjściowe ciśnienie tętnicze nie są związane 
z podwyższonym ryzykiem rozwoju SRC.

Każdy pacjent z rozpoznaną twardziną 
układową musi mieć zalecone regularne 
mierzenie ciśnienia tętniczego w domu. 
Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka 
rozwoju SRC powinni mierzyć ciśnienie 
codziennie, pozostali pacjenci 2 razy w 
tygodniu. Utrzymujący się wzrost ciśnienia 
skurczowego o 20 mm Hg lub rozkurczowe-
go o 10 mm Hg wymaga dalszej ewaluacji w 
kierunku SRC. Pacjenci leczeni wcześniej z 
powodu nadciśnienia tętniczego powinni być 
diagnozowani w kierunku SRC, jeśli pomimo 
zwiększania dawek leków wartości ciśnienia 
przekraczają 150/90 mm Hg.

Wydalnicza czynność nerek powinna 
być szacowana co 3 miesiące w grupach 
ryzyka rozwoju SRC, co 6 miesięcy dla 

Rycina 3
Przewlekła mikroangiopatia zakrzepowa w przebiegu sklerodermii. Redukcja światła tętnicy międzypłacikowej 
związana z arteriosklerozą i świeżymi zmianami proliferacyjnymi w błonie wewnętrznej. W otaczającej tkance 
przewlekłe zmiany niedokrwienne: włóknienie zrębu, zanik cewek nerkowych. Barwienie AFOG. 
Chronic thrombotic microangiopathy in patient with scleroderma. There is a prominent reduction in the arterial lumen 
that is related to arteriosclerosis and  fibrotic tissue proliferation within an intima. Interstitial fibrosis and tubular atrophy 
are seen as well.  AFOG staining.

pozostałych chorych. Należy mieć na 
uwadze, że u pacjentów z zajętym przewo-
dem pokarmowym i niedożywieniem oraz 
u chorych z zajęciem mięśni i ubytkiem 
masy mięśniowej nie należy polegać na 
szacowaniu funkcji nerek na podstawie 
wzorów, gdyż stężenie kreatyniny w su-
rowicy jest zaniżone. Tym chorym trzeba 
zalecić dokładną dobową zbiórkę moczu i 
oznaczenie klirensu endogennej kreatyniny 
i/ lub cystatyny. Nagłe pojawienie się białko-
moczu przekraczającego 500 mg na dobę 
lub erytrocyturii może również świadczyć 
o SRC, ale dopiero po wykluczeniu innych 
przyczyn uszkodzenia nerek.

W postępowaniu z chorym z SRC za-
leca się:

1. Hospitalizację najlepiej w oddziale 
nefrologicznym.

2. Włączenie natychmiast krótkodziała-
jącego inhibitora konwertazy angiotensyny, 
najlepiej kaptoprylu w dawkach wzrastają-
cych co kilka godzin, tak by uzyskać obni-
żenie skurczowego ciśnienia tętniczego o 
co najmniej 20 mm Hg w ciągu najbliższych 
24 godzin oraz aby uzyskać wyjściowe 
wartości ciśnienia w przeciągu 72 godzin. 
U pacjentów z nadciśnieniowym SRC roz-
poczynamy od dawki 6,25 mg lub 12,5 mg 
doustnie. Następnie zwiększa się dawkę 
kaptoprylu co 4 do 8 godzin o 12,5 do 25 
mg. Maksymalna dobowa dawka kaptoprylu 
wynosi 300 – 450 mg. Leczenie kaptoprylem 
należy kontynuować nawet jeśli czynność 
wydalnicza nerek się pogarsza. 

3. Pacjenci z objawami encefalopatii 
nadciśnieniowej powinni otrzymywać kap-
topryl doustnie zgodnie z takim samym 
schematem, ale dodatkowo na początku 
leczenia należy rozpocząć dożylny wlew 
nitroprusydku sodu, który można przerwać 
po uzyskaniu obniżenia ciśnienia za pomocą 
wzrastających doustnych dawek kaptoprylu. 

4. W razie braku normalizacji ciśnienia 
tętniczego za pomocą kaptoprylu można 

dołączyć bloker kanału wapniowego – 
amlodypinę. Jeśli jest konieczne można 
dołączyć diuretyk lub bloker receptorów alfa. 
Blokery receptora beta powinny być unikane 
z uwagi na potencjalną możliwość nasilenia 
skurczu naczyń. Nie ma udowodnionych 
korzyści z dołączenia blokera receprora dla 
angiotensyny.

5. Pacjenci z normotensyjnym SRC 
również powinni otrzymywać kaptopryl. 
Należy rozpocząć od dawki 6,25 mg do-
ustnie, następnie drugą dawkę zwiększyć 
ostrożnie do 12,5 mg. Kolejne zwiększenie 
dawki musi się odbywać bardzo ostrożnie, 
tak by uniknąć hipotensji. Celem jest osią-
gnięcie wyjściowych wartości sprzed SRC, 
a nie jedynie normalizacja ciśnienia poniżej 
140/90 mm Hg.

6. W razie narastającej niewydolności 
nerek rozpoczyna się leczenie nerkozastęp-
cze za pomocą zabiegów hemodializ lub 
dializy otrzewnowej. Dializoterapii wymaga 
zazwyczaj około połowa chorych z SRC. 
U pacjentów dializowanych kontynuuje się 
leczenie kaptoprylem. U chorych hemodia-
lizowanych kaptopryl może być tolerowany 
tylko w dni bez dializ.

7. Z uwagi na możliwość stopniowego 
powolnego powrotu funkcji nerek zaleca 
się odroczenie decyzji o przeszczepieniu 
nerki najlepiej o 18 miesięcy, minimum o 
6 miesięcy.

8. Po przeszczepie zaleca się unikać 
protokołów immunosupresyjnych z inhibitira-
mi kalcyneuryny oraz z glikokortykosteroida-
mi. Jeśli nie można zrezygnować bezpiecz-
nie ze stosowania glikokortykosteroidów 
zaleca się dawki dzienne niższe niż 15 mg.

9. U ok. 5% pacjentów z niewydolnością 
nerek po SRC istnieje szansa na nawrót 
SRC po przeszczepie. Leczenie jest wów-
czas takie samo jak powyżej.

Inne zmiany w nerkach w przebiegu 
sklerodermii.

1. ANCA (MPO)-KZN w SSc charak-
teryzuje się postępującym przebiegiem, z 
rozwojem nadciśnienia tętniczego i biał-
komoczem. Obecność waskulopatii jest 
czynnikiem nasilającym interakcję ANCA 
ze śródbłonkiem, co indukuje proces za-
palny (vasculitis). Warunkiem rozpoznania 
jest wykonanie biopsji nerki, wykluczające 
obecność typowych zmian dla SRC. Ten typ 
nefropatii dobrze odpowiada na leczenie 
sterydami i/lub cytostatykami.

2. Nefropatia indukowana penicylaminą, 
obecnie obserwowana bardzo rzadko, gdyż 
panicylamina jest lekiem stosowanym wy-
jątkowo w SSc. W około 20% przypadków 
występują zmiany błoniaste z białkomoczem 
(zespołem nerczycowym) i na ogół ustępują 
po odstawieniu leczenia. Rzadziej można 
obserwować przypadki RPGN, indukowany 
lekami SLE oraz obraz podobny do zespołu 
Goodpasture’a (z obecnością przeciwciał 
antyGBM). W przypadkach o ciężkim 
przebiegu może zaistnieć konieczność 
wykonywania zabiegów plazmaferezy oraz 
zastosowania dużych dawek sterydów i 
cyklofosfamidu.

3. Nefropatia indukowana przeciwciała-
mi przeciw kardiolipinie (ACA) przedstawia 
obraz mikroangiopatii zakrzepowej. 

4. U części pacjentów z SSc stwierdza 
się zmiany w moczu pod postacią mikroal-
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buminurii czy niewielkiej proteinurii. Obydwa 
te zaburzenia uważane są za parametry 
waskulopatii. Korelują one z czasem trwania 
choroby > 4lat i wzrostem ciśnienia tętnicze-
go. W niektórych badaniach nie obserwowa-
no jednak korelacji pomiędzy albuminurią 
a przeżyciem chorych czy utrzymaniem 
odległej funkcji nerek. Inni z kolei badacze 
sugerowali, że za występowanie tych zmian 
w moczu może być odpowiedzialne lecze-
nie, np. cyklosporyną.

Nefropatia szczawianowa – ukazały 
się pojedyncze doniesienia o jej wystę-
powaniu u chorych z zajęciem przewodu 
pokarmowego, ze zmniejszoną motoryką 
jelit, nieprawidłowym rozrostem flory bak-
teryjnej, z przewlekłymi biegunkami. Nefro-
patia szczawianowa jako przyczyna ostrego 
uszkodzenia nerek powinna być brana pod 
uwagę w tej grupie chorych. Do ustalenia 
rozpoznania pomocne jest oznaczenie do-
bowego wydalania szczawianów w moczu. 
Zaleca się wykonanie dwukrotne dobowej 
zbiórki moczu i stwierdzenie w przynajmniej 
jednej z nich zwiększonego ponad normę 
wydalania szczawianów. Ostatecznym po-
twierdzeniem jest uwidocznienie kryształów 
szczawianów w biopsji nerki.

Po wielu latach choroby o stabilnym po-
wolnym przebiegu trudno jest jednoznacznie 
ocenić, który rodzaj zmian morfologicznych 

jest odpowiedzialny za powolny spadek GFR. 
Niezależnie od przedstawionych powyżej 
zmian może on wynikać z innych współist-
niejących czynników: wieku pacjenta, nadci-
śnienia tętniczego, występującego wcześniej 
niezależnie od rozpoznania SSc a także z 
incydentami SRC, które w przeszłości były 
skutecznie leczone.

Leczenie
Najważniejsze w terapii jest leczenie 

hipotensyjne z zastosowanie ACE, zmniej-
szenie dawki sterydów, odstawienie CsA 
(jeśli chory otrzymywał) oraz leczenie ner-
kozastępcze AKI.

Pozytywny efekt ACE wynika: a) ze 
zmniejszenia wazokonstrykcji zależnej od 
angiotensyny II; oraz b) naczynio-rozkur-
czowego efektu związanego z degradacją 
bradykinin. 

W przypadku akcelerującego nadciśnie-
nia tętniczego można dodatkowo stosować 
blokery kanału wapniowego, wykorzystując 
ich wazodylatacyjne działanie. 

Zaleca się niepodawanie betablokerów 
(potencjale działanie wazokonstrykcyjne). 

Nie zaleca się podawania diuretyków, 
ze względu na stymulację uwalniania reni-
ny, wyjątkiem jest jednak ich stosowanie w 
niewydolności serca. 

W pojedynczych doniesieniach wskaza-
no na pozytywny efekt terapii z zastosowa-
niem antagonistów receptora dla endoteliny 

Rycina 4
Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w twardzinowej kryzie nerkowej (SRC).
Diagnostic and therapeutic algorithm in scleroderma renal crisis.

(podawane w leczeniu włóknienia płuc 
w SSc), jak: sitaxsentan (selektywny 
antagoniasta) i bosentan (nieselektywny 
antagonista). Wkrótce prawdopodobnie 
opublikowane zostaną wyniki badania fran-
cuskiego, oceniającego bosentan w SRC. 

Iloprost – analog prostacykliny, charak-
teryzuje się działaniem wazodylatacyjnym i 
hamującym agregację płytek. Stwierdzono, 
że rozszerza tętniczki doprowadzające i 
odprowadzające kłębuszka, zwiększając 
przepływ nerkowy, ale nie obserwuje się 
wpływu jego na GFR. U chorych leczonych 
infuzjami iloprostu zaobserwowano spa-
dek RI w naczyniach kory nerek. Niektóre 
ośrodki kliniczne rekomendują stosowanie 
iloprostu w leczenia nadciśnienia tętniczego 
w SRC. Niezbędne są jednak dalsze ba-
dania, by jednoznacznie potwierdzić efekt 
tego leczenia w SRC.

W ciężkich postaciach z dominującymi 
objawami mikroangiopatii zakrzepowej 
przeprowadza się zabiegi plazmaferezy. 

W pojedynczych kazuistycznych, jak 
dotychczas przypadkach zastosowano ecu-
lizumab (przeciwciało anty-C5 składowej 
komplementu) w leczeniu mikroangiopatii 
zakrzepowej, wikłającej SRC, uzyskując 
pozytywny efekt terapeutyczny.

Chorzy z progresją niewydolności nerek 
wymagają leczenia nerkozastępczego, 
która rozwija się najczęściej w przebiegu 
opornego na farmakoterapię nadciśnienia 
tętniczego czy mikroangiopatii zakrzepo-
wej. Po przebyciu ostrego epizodu SRC, a 
następnie uregulowaniu RR w około 50% 
chorych obserwuje się poprawę funkcji ne-
rek bez konieczności kontynuacji leczenia 
nerkozastępczego w okresie od 12 do 18 
miesięcy.

W okresie prowadzenia hemodializy w 
tej grupie pacjentów obserwuje się: pro-
blemy z dostępem naczyniowym, epizody 
hipotensji w czasie zabiegu hemodializy, 
reakcję immunologiczną na membranę 
dializatorów, powikłania infekcyjne dostępu 
naczyniowego.

Przeszczepienie nerki jest możliwym 
leczeniem schyłkowej niewydolności nerek 
u pacjentów ze SSc. Poniżej 5% przypad-
ków można obserwować epizody SRC po 
transplantacji nerki. W immunosupresji 
należy wziąć pod uwagę dawkowanie ste-
rydów – unikanie dużych dawek tych leków. 
Rzadko obserwowano incydenty SRC po 
zastosowaniu inhibitorów kalcyneuryny, 
tym niemniej podawanie inhibitorów kal-
cyneuryny pozostaje wątpliwe i są one w 
mniejszym stopniu preferowane niż inne 
leki immunosupresyjne. Ze względu na fakt, 
poprawy funkcji nerek w okresie 1-1,5 roku 
w niektórych ośrodkach zaleca się dwulet-
nią obserwację chorego przed kwalifikacją 
do przeszczepienia nerki.

Zapobieganie powikłaniom nerko-
wym w SSc

Nie istnieją wiarygodne dane kliniczne, 
sugerujące zastosowanie ACE w profilakty-
ce SSc. W badaniu the International Scle-
roderma Renal Crisis Survey obserwowano 
zwiększone ryzyko zgonów u pacjentów 
przewlekle leczonych ACE. Wyniki badania 
nie są jednoznaczne, a badacze sugerowa-
li, że może to wynikać z ciężkiego przebiegu 
choroby oraz prawdopodobnym jest, że z 
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powodu dobrej kontroli ciśnienia tętniczego 
wyraźnie opóźniono rozwój SRC u wielu 
chorych. Potencjalny szkodliwy efekt ACE 
w profilaktyce SRC, zdaniem tych badaczy, 
wydaje się być mało prawdopodobny.

Niezależnie od wyników powyższego 
badania czy obserwacji innych ośrodków 
klinicznych profilaktyka z ACE w prewencji 
SRC nie jest rekomendowana. Konieczne 
są dalsze badania w tej dziedzinie. 

Bardzo ważne jest prowadzenie odpo-
wiedniego leczenia immunosupresyjnego 
choroby układowej. Zdecydowanie częściej 
obserwowano epizody SRC u chorych z 
zaostrzeniem choroby czy z postacią uogól-
nioną. W zależności od ciężkości przebiegu 
klinicznego SSc podaje się, m.in.: pulsy 
cyklofosfamidu lub mykofenolan mofetilu 
czy wlewy immunoglobulin. 

Pojawienie się nefropatii u pacjentów z 
SSc i zmianami w płucach pogarsza roko-
wanie dotyczące przeżycia tych chorych, 
a niewielkie zmiany w moczu mogą być 
jedną z pierwszych manifestacji klinicznych 
uogólnionej waskulopatii. Dlatego obecność 
uszkodzenia nerek można uznawać jako 
czynnik prognostyczny. Zaleca się regularne 
wykonywanie badania ogólnego moczu z 
osadem, oceny wskaźnika wydalania białka 
na gram kreatyniny (w okresach co 3 mie-
siące) oraz badania usg-doppler z oceną 
unaczynienia kory nerek. Niezbędne są 
dalsze badania, które pozwolą na poznanie 
markerów uszkodzenia nerek w SSc. Praw-

dopodobne jest, że obecność tych markerów 
może mieć wpływ na modyfikację leczenia 
immunosupresyjnego w tym schorzeniu. 
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