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Ogniskowe segmentowe stwardnienie 
kłębuszków nerkowych 

PRACE 
POGLĄDOWE

Patogeneza
W stosunku do pierwotnego ognisko-

wego segmentowego stwardnienia kłę-
buszków nerkowych (FSGS) używany jest 
zamiennie termin idiopatyczny, oznaczający 
brak pełnej znajomości mechanizmów 
patogenetycznych. Pierwotny FSGS ce-
chuje brak złogów immunologicznych w 
badaniu immunofluorescencyjnym wycinka 
nerki. Niekiedy wykrywa się jedynie niespe-
cyficznie związane w obszarze twardnieją-
cej pętli naczyniowej kłębuszka złogi IgM i 
C3. W najcięższych nawrotach FSGS po 
przeszczepieniu nerki rozlane stopienie 
wypustek stopowatych podocytów obser-
wuje się w okresie minutowym po reperfuzji. 
Nerka przeszczepiona usunięta biorcy z 
wczesnym nawrotem FSGS może być z po-
wodzeniem przeszczepiona innemu biorcy, 
bez podłoża FSGS we własnych nerkach. 
Uzyskuje się w ten sposób wycofanie zmian 
ultrastrukturalnych i ustąpienie białkomo-
czu.   Te obserwacje wskazują na obec-
ność w krążeniu części chorych na FSGS 
rozpuszczalnego czynnika, który powoduje 
uszkodzenie podocytów i białkomocz. Tego 
czynnika nie udało się dotąd – mimo dzie-
sięcioleci badań – jednoznacznie określić 
pod względem molekularnej struktury. 
Jednym z kandydatów jest wciąż rozpusz-
czalna postać urokinazowego receptora ak-
tywatora plazminogenu (suPAR). Receptor 
ten odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu 
prawidłowego stanu błony szczelinowej. 
Wykrywano go w wysokim stężeniu w krą-
żeniu u części chorych z szybkim nawrotem 
FSGS po przeszczepieniu, a w modelach 
doświadczalnych wywoływał uszkodzenie 
podocytów i białkomocz. suPAR nie jest 
jednak z pewnością czynnikiem jedynym i 
uniwersalnym. Badania ostatniego okresu 
wniosły sporo sceptycyzmu co do jego roli. 
Pojawiły się publikacje, że stężenia suPAR 
są podwyższone w innych kłębuszkowych 
zapaleniach nerek jeszcze bardziej niż 
w FSGS, że wzrost stężeń suPAR silniej 
koreluje z ubytkiem filtracji kłębuszkowej 
niż z postacią kłębuszkowego zapalenia. 
Przeważa pogląd, że do pierwotnego, 

idiopatycznego FSGS może prowadzić 
przynajmniej kilka mechanizmów. Są 
spostrzeżenia, że u części chorych na 
pierwotny FSGS występuje zwiększona 
ekspresja cząsteczki CD80 na podocytach 
i zablokowanie tej cząsteczki blokerem 
kostymulacji limfocytów, preparatem aba-
tacept, powodowało ustąpienie ciężkiego 
nawrotu FSGS. Również i tej intrygującej 
obserwacji nie udało się potwierdzić w 
późniejszej publikacji, obejmującej większa 
liczbę chorych. 

Obraz biopsyjny FSGS 
• do rozpoznania wystarczy obecność 

przynajmniej jednego kłębuszka z cechami 
częściowego (segmentalnego) twardnienia 
pętli naczyniowej,

• twardniejąca pętla zwykle (ale nie 
zawsze) tworzy zrost z torebką Bowmana

Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki
• twardnienie najpierw obejmuje obszar 

granicy korowo-rdzeniowej,
• charakteryzuje się odcinkowym, lub 

segmentalnym zaburzeniem struktury pętli 
naczyniowej kłębuszka (mezangioliza, znie-
sienie podziału na mezangium i kapilary), 
powstaniem zrostu pętli z torebką Bow-
mana, w późniejszej fazie zwiększeniem 
ilości macierzy pozakomórkowej, niekiedy 
odkładaniem się dodatkowo złogów szkli • 
stych w rejonie twardnienia,

• w części przypadków widoczny jest 
przerost (hypertrofia) pęczków naczynio-
wych kłębuszków.

Wyróżnia się 5 podtypów morfolo-
gicznych FSGS (klasyfikacja z Uniwer-
sytetu Columbia):

• NOS (not otherwise specified): 
charakteryzuje się przypadkową dystry-
bucją zrostów pętli naczyniowej z torebką 
Bowmana, 

• wariant z zapadaniem się światła 
pętli naczyniowej kłębuszków (collap-
sing): we wszystkich obszarach objętych 
twardnieniem widoczne segmenatlne, lub 
globalne zapadanie się światła kapilar i 

Przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat patogenezy FSGS. Omó-
wiono klasyfikację morfologiczną i podstawy diagnostyki różnicowej. Dokonano 
szczegółowego, krytycznego przeglądu współczesnych możliwości terapeu-
tycznych z uwzględnieniem problemów nawrotowości, steroidozależności i 
steroidoporności zespołu nerczycowego.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 48-53)

The current state of knowledge on the FSGS pathogenesis is presented. 
The pathomorphology classification and principles of differential diagnosis are 
overviewed. The detailed, critical analysis of the current therapeutic options was 
performed, including problems of recurrence, steroid dependence and steroid 
resistance of the nephrotic syndrome.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 48-53)
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zwiększenie liczby oraz powiększenie (hy-
pertrofia) podocytów,

• tip lesion: we wszystkich zajętych kłę-
buszkach zrost pętli naczyniowej z torebką 
Bowmana widoczny jest w obszarze ujścia 
cewki proksymalnej (biegun moczowy),

• twardnienie okołownękowe (peri-
hilar): w ponad 50% twardniejących kłę-
buszków zrosty pętli naczyniowej w torebką 
Bowana widoczne są w sąsiedztwie bieguna 
naczyniowego,

• wariant komórkowy (cellular): w 
obszarach objętych twardnieniem zwiększe-
nie komórkowości kapilar (w tym komórek 
piankowatych), rozpad jąder komórkowych 
(karyorrhexis),

!Uwaga: każdy z 5 wariantów morfolo-
gicznych może być manifestacją zarówno 
pierwotnego, jak i wtórnego twardnienia 
kłębuszków.

Najczęściej występują warianty: NOS 
i collapsing

Cewki:
• obecność kropli resorpcyjnych w na-

błonku cewek proksymalnych,
• ogniskowy zanik cewek.

Śródmiąższ:
• Ogniskowe włóknienie miąższu współ-

istniejące z miernym odczynem zapalnym 
(skupienia komórek zapalnych jednojądro-
wych w rejonie włóknienia).

Rycina 1
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny „tip 
lesion”, wczesna faza twardnienia przy ujściu cewki proksymalnej (strzałka). 
Twardniejący segment tworzy zrost z torebką Bowmana. Barwienie AFOG. 
Focal segmental glomerulosclerosis. Tip variant. An early phase of segmental tuft 
sclerotisation in the tip quadrant (arrows), with capillary loops adhesions to Bowman’s 
capsule and intracapillary foam cells. AFOG staining.

Rycina 2
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny komór-
kowy („cellular lesion”). W obszarze objętym twardnieniem widoczne zwiększenie 
komórkowości pęczka naczyniowego i zrost pęczka (strzałki) z torebką Bowmana. 
Barwienie HE. 
Focal segmental glomerulosclerosis, cellular variant. The glomerulus shows
intracapillary cells and adhesions to Bowman’s capsule (arrows). HE staining.

Rycina 3
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny 
„collapsing”. Widoczne globalne zapadanie się pęczka naczyniowego, przerost 
otaczających pętle naczyniowe podocytów. Barwienie AFOG.
Focal segmental glomerulosclerosis, collapsing variant. There is a global collapse of 
glomerular loops and podocytes enlargement (hypertrophy). AFOG staining.

Rycina 4
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny przy-
wnękowy („hilar wariant”). Włókna kolagenowe tworzą kołnierz otaczający pęczek 
naczyniowy po obu stronach wnęki i zrastają się z pętlą naczyniową (strzałka). 
Barwienie PAS. 
Focal segmental glomerulosclerosis, perihilar variant. There are adhesions of glomerular 
tuft around the hilum (arrow). PAS staining.
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Obraz immunofluorescencyjny
• W obszarach objętych twardnieniem 

częsta obecność złogów IgM i C3,
•  b e z  z ł o g ó w  k o m p l e k s ó w 

immunologicznych.

Obraz ultrastrukturalny
• Rozlane (obejmujące ponad 50% pętli 

naczyniowej kłębuszków) stopienie wypu-
stek podocytarnych,

• przeciętna szerokość wypustki podocy-
tarnej przekracza 1,500 μm (istotne w różni-
cowaniu pierwotnego od wtórnego FSGS).

Krąg różnicowy
1. Wtórne ogniskowe segmentalne 

twardnienie kłębuszków związane z proce-
sami adaptacyjnymi: 

- W części przypadków badanie w MŚ, 
badanie IFL i ultrastrukturalne (ME) pozwa-
lają na rozpoznanie nefropatii poprzedzają-
cej wtórne twardnienie kłębuszków, obraz 
mikroskopowy bywa jednak na tyle niespe-
cyficzny, że nie jest możliwe precyzyjne 
określenie przyczyn twardnienia,

- W MŚ wtórne postaci FSGS często 
charakteryzują się przerostem pęczków 
naczyniowych i kompensacyjną hipertrofią 
cewek oraz odkładaniem się kolagenu wokół 
wnęki naczyniowej kłębuszka,

- w obrazie ultrastrukturalnym wtórne 
FSGS charakteryzuje się zwykle tylko 
częściowym stopieniem wypustek podo-
cytarnych,

- przeciętna szerokość wypustki podo-
cytarnej < 1,500 μm 

○ FSGS wtórne do otyłości: glomeru-
lomegalia (MŚ), rozlane pogrubienie GBM 
(ME), twardnienie perihilarne i wariant 
collapsing,

○ FSGS wtórne do nadciśnienia tętni-
czego: zmiany głównie w zewnętrznej czę-
ści kory (blizny podtorebkowe) (MŚ), FSGS 
współistnieje z przewlekłą glomerulopatią 
niedokrwienną i obecnością kłębuszków 
atubularnych, poza tym arterioskleroza i 
szkliwienie arterioli oraz ogniskowe włók-
nienie zrębu i zanik cewek. Dominujące 
warianty morfologiczne: okołownękowy i 
collapsing,

○ FSGS jako element nefropatii 
refluksowej: włókniste pełnoobwodowe 
pogrubienie torebek Bowmana, przewlekłe 
ogniskowe zapalenie śródmiąższowo-
-cewkowe ze skupieniami białka Tamm-
-Horsfalla w zrębie i z bliznowaceniem 
śródmiąższowo-cewkowym i zanikiem kory. 
Typowe jest ostre odgraniczenie obszarów 
zmienionych (zapalnie + bliznowacenie) 
od tych o zachowanej strukturze oraz 
poszerzenie cewek dystalnych.

○ FSGS w przebiegu nefropatii cu-
krzycowej: twardnienie kłębuszków współ-
istnieje ze zmianami typowymi dla cukrzy-
cowej choroby nerek, najczęściej warianty 
collapsing i NOS, niekiedy także wariant 
okołownękowy twardnienia.

2. FSGS jako wyraz bliznowacenia 
kłębuszków w przebiegu różnych form 
ich zapalenia: najczęściej wariant NOS.

3. FSGS powstały na tle zaburzeń 
genetycznych: najczęściej warianty NOS 
i collapsing.

4. FSGS wywołany przez leki i hero-
inę: najczęściej wariant collapsing.

5. FSGS wywołany przez infekcje 
wirusowe: najczęściej wariant collapsing.

6. Zapalenie z półksiężycami (w przy-
padku wariantu collapsing).

Rycina 5
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny NOS 
(niespecyficzny - Not Otherwise Specified). Obszar objęty twardnieniem tworzy 
zrost z torebką Bowmana (strzałka). Barwienie PAS. 
Focal segmental glomerulosclerosis. Variant NOS (Not Otherwise Specified). Sclerotic 
segment forms adhesion with Bowman’s capsule (arrow). PAS staining.

Rycina 6
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Wariant morfologiczny NOS 
(niespecyficzny - Not Otherwise Specified). Obszar objęty twardnieniem tworzy 
rozległy zrost z torebką Bowmana (strzałki). Barwienie AFOG.
Focal segmental glomerulosclerosis. Variant NOS (Not Otherwise Specified). Sclerotic 
segment forms extensive adhesion with Bowman’s capsule (arrows). AFOG staining.

Rycina 7
Ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków. Pogrubienie i pofałdowanie GBM, zapadnięcie światła 
kapilar (czerwone strzałki). Na zewnątrz kapilar widoczne są podocyty, ich wypustki są zlane. Badanie w 
mikroskopie elektronowym.
Focal segmental glomerulosclerosis. Glomerular basement membrane (GBM) thickening and wrinkling. There is an 
extensive foot process effacement. Electron microscopy.
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Diagnostyka różnicowa pierwotnego i 
wtórnego FSGS; morfologiczno-kliniczne 
przesłanki wyboru terapii

Kluczem do podejmowania właściwych 
decyzji terapeutycznych jest poprawne 
odróżnienie pierwotnego FSGS od zmian 
wtórnych. Trzeba mieć świadomość, ze 
obraz morfologiczny FSGS w mikroskopie 
świetlnym jest niespecyficzny i może być 
odzwierciedleniem wielu różnych procesów. 
Ten wzorzec morfologicznego uszkodzenia 
występuje jako zmiana wtórna do procesów 
hemodynamiczno-adaptacyjnych (prze-
rost kłębuszków) w przebiegu otyłości, 
nadciśnienia, w nefropatii refluksowej, w 
przypadkach zmniejszenia liczby czynnych 
nefronów – pojedyncza nerka, hipoplazja i 
dysplazja nerek.

FSGS może rozwijać się wtórnie do 
licznych (ponad 20) mutacji w białkach 
błony szczelinowej i podocyta. Do najczęst-
szych należą nefryna, podocyna, CD2AP, 
β4- integryna, CD151, PTPRO, TRPC6, 
laminina, białka lizosomalne (SCARB2/
LIMP-2), mitochondrialne (COQ2, COQ6), 
jądra komórkowego (WT1). Pełna lista tych 
patogennych mutacji jest znacznie dłuższa 
i stale przybywa na niej pozycji. Zdecydo-
wana większość tych mutacji dziedziczy 
się w sposób autosomalnie recesywny i 
objawia zespołem nerczycowym w okresie 
niemowlęcym i dziecięcym.

FSGS bywa również następstwem 
bezpośredniego toksycznego działania na 
podocyt leków i substancji chemicznych: 
heroiny, interferonu-α, litu, pamidronianu/
alendronianu, steroidów anabolicznych, 
wirusów: parvovirus B19 i HIV (u Afroame-
rykanów).

Niespecyficzny obraz uszkodzenia o 
charakterze FSGS pojawia się ponadto 
w mikroskopie świetlnym jako wyraz bli-
znowacenia w przebiegu różnych postaci 
ogniskowych, proliferacyjnych kłębuszko-
wych zapaleń nerek, jak nefropatia IgA, 
ogniskowe toczniowe zapalenie nerek, 
ubogoimmunologiczne półksiężycowe 
kłębuszkowe zapalenie nerek. Zbliżone do 
FSGS obrazy w mikroskopie świetlnym wy-
stępują w glomerulopatii wrodzonej (zespół 
Alporta), nefropatii błoniastej i mikroangio-
patii zakrzepowej.

W różnicowaniu między pierwotnym i 
wtórnym FSG pomagają wskazówki mor-
fologiczne i kliniczne. Należy pamiętać, że 
całkowite stwardnienie kłębuszków (global 
glomerulosclerosis) ma odmienne podłoże 
i znaczenie od segmentowego stwardnienia 
kłębuszków (segmental glomerulosclerosis) 
i nie powinno być traktowane jako uszko-
dzenie patognomiczne dla FSGS. Całko-
wite stwardnienie kłębuszków rozwija się 
jako wyraz procesów starzenia, miażdżycy 
naczyń nerkowych przyspieszonej wskutek 
złej kontroli nadciśnienia, dochodzi do niego 
również w tubulopatiach.

Do kryteriów diagnostycznych pier-
wotnego FSGS należą dwie cechy obrazu 
morfologicznego w mikroskopie świetlnym: 
segmentowość stwardnienia, tj. objęcie 
stwardnieniem części pętli naczyniowej 
kłębuszka i ogniskowość, tj. występowanie 
segmentowego stwardnienia w < 50% kłę-
buszków nerkowych. Należy uświadamiać 
sobie ograniczenia badania patomorfolo-
gicznego. W biopsjach obejmujących < 15 

kłębuszków FSGS może być nieobecne w 
pobranym wycinku. Ocena na podstawie 
jednego wycinka przeszacowuje zwykle 
liczbę prawidłowych kłębuszków, zaniżając 
odsetek objętych segmentowym stwardnie-
niem. Wycinek pobrany z powierzchownej 
warstwy korowej może nie obejmować 
kłębuszków objętych FSGS, ponieważ w po-
czątkowym okresie proces obejmuje przede 
wszystkim nefrony w głębszej warstwie przy 
rdzeniowej.

Kluczowe znaczenie dla poprawnego 
rozpoznania pierwotnego FSGS ma obraz 
w mikroskopie elektronowym. Charaktery-
styczne dla pierwotnego FSGS jest rozlane 
stopienie wypustek podocytów, widoczne 
w > 80% kłębuszków prawidłowych, nie 
dotkniętych segmentowym stwardnieniem. 
Interpretując zakres stopienia wypustek 
podocytów trzeba uwzględnić ewentualny 
efekt wcześniejszej steroidoterapii w okresie 
poprzedzającym biopsję, ponieważ może 
zmniejszać rozległość zmian w podocytach. 
We wtórnych FSGS, np. w następstwie 
otyłości, nadciśnienia stopienie wypustek 
podocytów jest ograniczone, wyspowe. 
Rozlane stopienie wypustek podocytów 
może wystąpić w tych wtórnych postaciach 
FSGS, które rozwijają w następstwie bez-
pośredniego działania toksyny na podocyt, 
np. heroiny, pamidronianu, interferonu-α.

Wskazówek ułatwiających rozpoznanie 
FSGS dostarczają również przebieg i obja-
wy kliniczne. Jak wspomniano większość 
mutacji objawia się zespołem nerczycowym 
w okresie wczesnego dzieciństwa. Tylko 
nieliczne dotyczące α-aktyniny-4 i TRPC6 
dziedziczą się autosomalnie dominująco i 
mogą objawiać się u młodych dorosłych. 
Ważnym szczegółem jest obserwacja, 
że FSGS na podłożu tych mutacji zwykle 
przebiega z białkomoczem < 5 g/dobę, tj. 
poniżej progu masywnego białkomoczu i z 
nieobecnością pełnoobjawowego zespołu 
nerczycowego.

Dla różnicowania między pierwotnym 
i wtórnym FSGS oraz podjęcia właściwej 
decyzji o wdrożeniu leczenia glikokortyko-
idami należy mieć na uwadze odmienność 
pojęć nerczycowego białkomoczu i zespołu 
nerczycowego. Kryterium rozpoznania ner-
czycowego białkomoczu jest utrata białka 
z moczem > 3,5 g/dobę, do rozpoznania 
zespołu nerczycowego musi być jeszcze 
spełniony drugi warunek, obniżenie stężenia 
albumin < 3,5 g/dl. W tym kontekście trzeba 
podkreślić, że chorzy na wtórny FSGS w 
przebiegu otyłości, czy nefropatii reflukso-
wej miewają masywny białkomocz > 5 g 
dobę, niekiedy sięgający 15 g/dobę przy 
prawidłowym stężeniu albumin w surowicy, 
a więc pod nieobecność zespołu nerczyco-
wego. U tej kategorii pacjentów nie należy 
stosować leczenia immunosupresyjnego, 
poprzestając na nefroprotekcji, tj. stoso-
waniu inhibitorów enzymu konwertującego, 
blokerów receptora typu 1 dla angiotensyny 
II, korygowaniu ewentualnych zaburzeń 
lipidowych, zmniejszeniu otyłości. Przed 
podjęciem decyzji terapeutycznych warto 
się również upewnić, czy w białkomoczu 
dominuje albuminuria. Jest na to prosty 
sposób: porównanie stosunku białka do 
kreatyniny w próbce moczu ze stosunkiem 
albuminy do kreatyniny w tej próbce. Jeśli 
poniżej 40-50% białkomoczu tworzą albumi-

ny, to należy myśleć o cewkowym podłożu 
FSGS i oznaczyć wydalanie białek drobno-
cząsteczkowych ( białka wiążącego retinol, 
β-2- mikroglobuliny, α -1- mikroglobuliny). 
Pierwsze podejrzenie cewkowego białkomo-
czu nasuwa już śladowy lub 1+ białkomocz 
w teście paskowym w zestawieniu z utratą 
dobową białka > 1 g.

Leczenie immunosupresyjne
Należy je podejmować wyłącznie u 

chorych na pierwotne FSGS z obrazem kli-
nicznym zespołu nerczycowego, po wyklu-
czeniu wtórnego FSGS. Stan wiedzy na rok 
2012 został podsumowany w wytycznych 
KDIGO (Kidney Disease Improving Global 
Outcomes). Wytyczne te podają poniższe 
zasady początkowego leczenia immuno-
supresyjnego zespołu nerczycowego na 
podłożu pierwotnego FSGS (I rzut):

- Podanie prednizonu w pojedynczej do-
bowej dawce 1 mg/kg, maksymalnie 80 mg 
lub w dawce 2 mg/kg co II , maksymalnie 
120 mg.

- Stosowanie prednizonu w tej wysokiej 
dawce przez okres co najmniej 4 tygodni, 
kontynuowanie jej do 16 tygodni (kryterium 
steroidooporności), jeśli jest dobrze tolero-
wana lub do osiągnięcia całkowitej remisji, 
jeśli nastąpi wcześniej.

- Po uzyskaniu pełnej remisji steroidy 
stopniowe obniżane przez kolejne 6 
miesięcy, do odstawienia.

- Inhibitory kalcyneuryny mogą być 
zastosowane jako terapia pierwszego rzutu 
u chorych z względnymi przeciwskazaniami 
do kortykoterapii (np. cukrzyca, niestabil-
ność psychiczna, ciężka osteoporoza).

Komentarz autora: wszystkie zalecenia 
KDIGO oparte są na dowodach niskiej lub 
bardzo niskiej jakości (kategoria C lub D). 
Tylko ogólne stwierdzenie o celowości 
leczenia immunosupresyjnego zespołu ner-
czycowego na podłożu pierwotnego FSGS 
ma charakter zalecenia (we recommend). 
Pozostałe opinie na temat dawkowania 
prednizonu, okresu podawania, leczenia, 
wprowadzenia inhibitorów kalcyneuryny 
mają charakter propozycji pod rozwagę (we 
suggest). Otwiera się więc szerokie pole dla 
indywidualizacji terapii. We własnej praktyce 
klinicznej ośrodka dużą wagę przywiązuje-
my do odpowiedniego leczenia objawowego 
najcięższych zespołów nerczycowych ze 
spadkiem stężenia albumin < 2,5 g/dl, a już 
szczególnie do skrajnie nasilonych, oligowo-
lemicznych z albuminami w surowicy < 2,0 
g/dl. Furosemid - tak jak to przedstawiono w 
rozdziale dotyczącym submikroskopowego 
kłębuszkowego zapalenia nerek - początko-
wo podawany jest dożylnie w dobowej daw-
ce 80 -200 mg rozdzielonej na 2 dwu- trzygo-
dzinne wlewy za pomocą pompy infuzyjnej. 
W oligowolemicznym zespole nerczycowym 
może zachodzić konieczność poprzedzenie 
furosemidu wlewem 50 -100 ml niskosodo-
wych 20% albumin lub podania diuretyku z 
nośnikiem albuminowym 60 mg furosemidu 
na 10 g albumin. Spadek masy ciała powi-
nien następować z szybkością 0,5 - 1,0 kg/
dobę przy stosowaniu profilaktyki przeciw-
zakrzepowej w postaci iniekcji drobnoczą-
steczkowej heparyny. Skuteczne leczenie 
objawowe poprawia filtrację kłębuszkową 
w przypadkach ostrego obniżenia spowodo-
wanego oligowolemią i/lub śródmiąższowym 
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obrzękiem nerek. Kortykosteroidy włączamy 
zwykle po kilkudniowym objawowym lecze-
niu moczopędnym, zaczynając w ciężkich 
zespołach nerczycowych z albuminami < 
2,5 g/dl od podawania metyloprednizolonu 
(przelicznik 4 mg metyprednizolonu = 5 mg 
prednizonu). Ekwiwalent dawki prednizonu 
1mg/kg wyliczamy na należną, optymalną 
masę ciała. Do leczenia doustnego prze-
chodzimy, gdy obrzęki obwodowe są już 
wyraźnie ograniczone i nie ma zagrożenia 
niską biodostępnością prednizonu wskutek 
obrzęku kosmków jelitowych. W skrajnie 
nasilonych zespołach nerczycowych ze 
stężeniem albumin < 2 g/dl rozpoczynamy 
od 3 dniowego okresu 0,5 g dożylnych 
wlewów metyloprednizolonu, kierując się 
obserwacjami, że postępowanie to istotnie 
skraca czas potrzebny do uzyskania remisji. 
W sposób zindywidualizowany podchodzimy 
zarówno do wielkości początkowej dawki 
prednizonu jak i długości jej stosowania. U 
osób starszych, w sytuacjach upośledze-
nia tolerancji węglowodanowej i nadwagi 
zmniejszamy początkową dawkę prednizo-
nu do 0,8 mg/kg należnej masy ciała. Trzeba 
pamiętać, że zapowiedzią skuteczności 
prednizonu jest wczesny spadek białkomo-
czu. Jeśli białkomoczu w okresie pierwszych 
dwóch miesięcy leczenia prednizonem 
nie obniży się o > 20% wyjściowej warto-
ści, to takie spostrzeżenie oznacza małe 
prawdopodobieństwo uzyskania remisji w 
późniejszym okresie i stwarza uzasadnienie 
do szybszego obniżania prednizonu i zakoń-
czenia kuracji, zwłaszcza gdy rozwijają się 
kłopotliwe dla pacjenta następstwa gliko-
kortykoterapii. W okresie wysokich dawek 
prednizonu warto rozważyć stosowanie 
profilaktyki zapobiegającej zapaleniu płuc 
o etiologii Pneumocystis jirowecii.

W tym celu podawana jest tabletka 400 
mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprim, 
alternatywnie tabletka o podwójnej sile 3 x 
w tygodniu. Uzasadnienie dla tego postępo-
wania wynika z badań, w których stosowanie 
prednizonu w dawce > 20 mg/dobę przez 
okres 8 i więcej tygodni znamiennie zwięk-
szało częstość zapalenia płuc wywołanego 
przez Pneumocystis jiroveci. Oceniając 
przydatność propozycji w wytycznych KDI-
GO, żeby kontynuować prednizon w wyso-
kiej dawce 1 mg/kg przez 16 tygodni jako 
podstawę do ustalenia steroidooporności 
FSGS warto pamiętać, że ten długi okres nie 
był dochowywany w żadnym z badań doty-
czących leczenia steroidoopornego FSGS. 
W sztandarowej publikacji Cattrana i wsp. 
z 1999 r. kryteriami włączenia cyklosporyny 
było utrzymywanie się białkomoczu ≥ 3,5 g/
dobę po co najmniej 8 tygodniowym leczeniu 
prednizonem w dawce ≥ 1 mg/dobę, przy 
filtracji kłębuszkowej > 40 ml/min i ciśnieniu 
tętniczym ≤ 135/90 mm Hg. Cyklosporynę 
stosowano w wyjściowej dawce 3,5 mg/kg/
dobę, podzielonej na 2 porcje, dążąc do 
utrzymywania stężeń minimalnych we krwi 
w zakresie 125 – 225 ng/ml. Jednocześnie 
z cyklosporyną podawano niewielkie dawki 
prednizonu 0,15 mg/kg dobę. To funda-
mentalne dla określenia roli cyklosporyny 
w leczeniu FSGS badanie objęło w sumie 
49 chorych, 23 zrandomizowano do grupy 
placebo, a 26 otrzymało cyklosporynę. Po 
6 miesięcznym okresie terapii całkowitą 
lub częściową remisję uzyskało 69% w 

grupie cyklosporyny w porównaniu do 12 % 
w grupie placebo. Średni czas leczenia do 
uzyskania remisji wynosił 7 tygodni (zakres 
od 1 do 25 tygodni). Podawania cyklosporyny 
zaprzestano po 26 tygodniach, obserwując 
zjawisko cyklosporynozależnosci remisji. W 
okresie 13 miesięcy od zakończenia leczenia 
cyklosporyną nawrót zespołu nerczycowego 
nastąpił u 60% chorych. To niewielkie liczeb-
nie badanie stworzyło podwalinę współcze-
snych programów podawania cyklosporyny 
w trzech kategoriach wskazań u chorych 
na FSGS:

a) przeciwskazania do wysokich dawek 
prednizonu lub konieczność ograniczenia 
okresu ich podawania – terapia pierwszoli-
niowa cyklosporyną; b) częsta nawrotowość 
i steroidozależność zespołu nerczycowego 
c) steroidooporność zespołu nerczycowego, 
a ściślej brak zmniejszenia białkomoczu w 
okresie pierwszych dwóch miesięcy. Cyklo-
sporynę stosuje się w tych wskazaniach w 
dawce początkowej (3-5 mg/kg/dobę – patrz 
rozdział na temat submikroskopowego kłę-
buszkowego zapalenia nerek) – dążąc do 
uzyskania stężeń minimalnych w zakresie 
100-150 ng/ml. Cyklosporynę w praktyce 
własnego ośrodka zaczynamy najczęściej od 
dawki 3,5 mg/kg/dobę w połączeniu z pred-
nizonem 0,4-0,5 mg/kg co drugi dzień przez 
pierwsze trzy miesiące, po czym następuje 
obniżenie prednizonu do dawki 0,2 mg/kg co 
drugi dzień. Jeśli u chorego istnieje wyraźne 
zagrożenie niepożądanych następstw korty-
koterapii cyklosporynę można zastosować 
w monoterapii. Brak efektu 6 miesięcznego 
podawania cyklosporyny, tj. nieuzyskanie 
spadku białkomoczu o co najmniej 50% 
wyjściowej wartości uzasadnia odstawienie 
leku. W przypadku osiągnięcia całkowitej 
lub częściowej remisji stopniowo obniżamy 
dawkę do 1,5 – 2,0 mg/kg/dobę i kontynuuje-
my przynajmniej do dwóch lat. W nawrotach 
zespołu nerczycowego na podłożu FSGS 
wytyczne KDIGO sugerują postępowanie 
jak w nawrotowości zespołu nerczycowego 
w przebiegu submikroskopowego kłębusz-
kowego zapalenia nerek. Jest to propozycja 
– podobnie jak wcześniejsze – oparta na 
dowodach bardzo niskiej jakości. W związku 
z tym podejście powinno być zróżnicowane, 
zależne od charakterystyki klinicznej pa-
cjenta i występującej współchorobowości. 
Jeśli profil kliniczny pacjenta wzbudza oba-
wę poważnych, niepożądanych następstw 
powtarzanych kursów kortykoterapii, już 
przy pierwszym nawrocie wprowadzamy do 
indukcji i podtrzymania remisji cyklosporynę 
według podanego wcześniej programu. We 
wszystkich sytuacjach klinicznych, stwarzają-
cych zasadność leczenia cyklosporynę alter-
natywą może być drugi inhibitor kalcyneuryny 
tacrolimus. Obowiązujące w Polsce zasady 
refundacji pozwalają stosować tacrolimus u 
chorych nie tolerujących cyklosporyny, np. z 
powodu wystąpienia hirsutyzmu, przerostu 
dziąseł lub wobec jej nieskuteczności. Ta-
crolimus rozpoczynamy od dawki 0,05 - 0,1 
mg/kg/ dobę w dwóch porcjach, początkowe 
stężenia minimalne we krwi 5 – 10 ng/ml – 
pierwszy miesiąc, a następnie 4 – 7 ng/ml. 
W przypadku uzyskania remisji leczenie 
tacrolimusem jest kontynuowane przynaj-
mniej do dwóch lat. Dawki inhibitorów kal-
cyneuryny wyliczamy u osób z nadwagą lub 
otyłością na wagę należną. W przypadkach 

częstej nawrotowości i steroidozależności 
zespołu nerczycowego na podłożu FSGS 
można zastosować cyklofosfamid w daw-
ce 2-2,5 mg/kg przez 8 tygodni. Mniej 
toksyczną alternatywą dla cyklofosfamidu 
może być mykofenolan mofetylu stosowany 
w dawce od 2 x 500 do 2 x1000 mg. We 
własnej praktyce podajemy go – zgodnie z 
częścią badań – w połączeniu z niewielką 
dawką prednizonu, podaną przy omawianiu 
programu leczenia cyklosporyną. Na efekt 
terapeutyczny oczekujemy przynajmniej 
6 miesięcy. Rośnie liczba obserwacji wska-
zujących na przydatność rytuksymabu w 
zmniejszaniu częstości nawrotów FSGS. 
Skuteczna bywa już jedna dawka 0,375 g/
m2, z ewentualnym podaniem kolejnej po 
6 miesiącach w przypadku repopulacji 
limfocytów B (> 10 komórek w mm3 krwi 
obwodowej). Wysoki koszt terapii rytuksy-
mabem, brak rejestracji i refundacji tego 
biologicznego leku dla terapii pierwotnych 
glomerulopatii, sprawiają, że sięgamy we 
własnej praktyce po niego bardzo rzadko. 
Opieramy się na tych doniesieniach w pi-
śmiennictwie, które nakazują go traktować 
jako rodzaj terapii ratunkowej i podajemy 
chorym z bardzo ciężkimi nawrotami ze-
społu nerczycowego w celu wzmocnienia 
efektu programu łączącego cyklosporynę 
z prednizonem. Niekiedy takie dodatko-
we podanie jednego wlewu rytuksymabu 
0,375g m2 przynosi szybki spadek biał-
komoczu, przypisywany bezpośredniemu 
oddziaływaniu na podocyt (fosfodiesteraza 
3b – SMPDL3b). W monitorowaniu efektu 
posługujemy się jednak również oceną 
liczby limfocytów B. Jeśli nie ma pełnej 
deplecji, a spadek białkomoczu jest mniej 
niż o 50% (kryterium częściowej remisji) 
ponawiamy wlew rytuksymabu po miesią-
cu. Inny wariant postępowania polega na 
podaniu drugiego wlewu rytuksymabu po 
6 miesiącach, gdy jest efekt częściowej 
remisji i jednocześnie powrót (repopulacja) 
limfocytów B do krążenia.

W odniesieniu do najtrudniejszego pro-
blemu klinicznego steroidoopornego FSGS 
wytyczne KDIGO proponują z wysoką na 
tle innych propozycji, tj. umiarkowaną siłą 
dowodu (literka B – prawdopodobne uzy-
skanie efektu klinicznego bliskiego zakłada-
nemu) omawiany wcześniej na podstawie 
publikacji Cattrana i wsp. program leczenia 
cyklosporyną i prednizonem. Jeszcze raz 
podkreślę, że w tym, jak i w żadnym innym 
dostępnym badaniu nie przestrzegano 
kryterium 4 miesięcy pobierania prednizonu 
w dawce 1mg/kg/dobę. Nie przestrzegano, 
ponieważ niemal nikt nie jest w stanie tak 
długo tolerować wysokich dawek pred-
nizonu bez ciężkich objawów niepożą-
danych. Przychylam się do tych opinii w 
piśmiennictwie, które wyrażają pogląd, że 
kwalifikując chorych do programów alter-
natywnych po 4-8 tygodniach podawania 
wysokiej dawki prednizonu właściwiej jest 
używać określenia kategoria opóźnionej 
odpowiedzi na prednizon, ponieważ okres 
terapii nie spełniał standardowej definicji 
steroidooporności, tj. 16 tygodni.

Dla pacjentów nie tolerujących cyklo-
sporyny wytyczne KDIGO proponują kom-
binację mykofenolanu mofetylu i wysokich 
dawek deksametazonu, z którą nie mam 
żadnych doświadczeń. W piśmiennictwie 
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są krytyczne komentarze, że potencjalny 
efekt mykofenolanu mofetylu został w tym 
badaniu osłabiony poprzez kwalifikację do 
leczenia części chorych (populacja pedia-
tryczna i młodzi dorośli), którzy mieli sub-
nerczycowy białkomocz, czyli znajdujących 
się w częściowej remisji i nie wymagających 
leczenia immunosupresyjnego.

W podejściu do chorych z nawrotowym 
zespołem nerczycowym w przebiegu FSGS, 
charakteryzujących się „steroidoopornoscią” 
– „opóźnioną odpowiedzią na prednizon”, 
uprzednio leczonych cyklosporyną, wy-
korzystujemy w naszym ośrodku program 
leczenia tacrolimusem. Opieramy się na 
tych obserwacjach w piśmiennictwie, które 
wskazują, że oporność na cyklosporynę nie 
równa się i nie zawsze oznacza oporności 
na tacrolimus. W szczegółach postępujemy 
następująco: tacrolimus, wyjściowa dawka 
0.1 mg/kg/dobę (stężenia minimalne we 
krwi 5-10 ng/ml), remisja całkowita: po 6 
miesiącach, stopniowe obniżanie dawki 
tacrolimusu (stężenia 3- 6 ng/ml) z planem 
kontynuacji przynajmniej do dwóch lat; remi-
sja częściowa: po 6 miesiącach – utrzymy-

wanie wyjściowych stężeń do 9 miesięcy, a 
potem redukcja dawek tacrolimusu, jak przy 
całkowitej remisji, brak efektu po 6 miesią-
cach leczenia tacrolimusem: odstawienie 
leku. Uzupełniające podanie małych dawek 
prednizonu, jak w programie cyklosporyno-
wym, uzależniamy od profilu metaboliczne-
go pacjenta. Przy obawach o wystąpienie 
zaburzeń węglowodanowych ograniczamy 
się do monoterapii tacrolimusem.

Podsumowując przypominam, że wy-
tyczne i stanowiska sa tylko przeglądem 
obecnego stanu wiedzy, pokazaniem istnie-
jących możliwości, nie należy ich traktować 
jako obowiązujących instrukcji. Trzeba 
zawsze pamiętać o zasadzie Hipokratesa: 
„przede wszystkim patrz na chorego”, czyli 
miej przed oczyma indywidualne zagroże-
nia, a podejmując decyzje terapeutyczne 
rób równie wnikliwą analizę potencjalnych 
korzyści i możliwych strat.
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