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Pierwotna nefropatia błoniasta. Patofizjologia, 
morfologia oraz zalecenia dotyczące 
diagnostyki i leczenia

PRACE 
POGLĄDOWE

Definicja
Nefropatia błoniasta (NB) jest określe-

niem patomorfologicznym opisującym cha-
rakter uszkodzenia kłębuszków nerkowych, 
który cechuje pogrubienie ścian kapilar 
kłębuszkowych. Dochodzi do tego w następ-
stwie odkładania krążących kompleksów 
immunologicznych po nabłonkowej stronie 

błony podstawnej kapilar kłębuszkowych lub 
ich powstawania in situ z udziałem endo- lub 
egzogennych antygenów.

Epidemiologia
Przyjmuje się, że u 75% dorosłych 

chorych NB ma charakter pierwotny (PNB), 
natomiast w pozostałych przypadkach, na 

Nefropatia błoniasta (NB) jest jedną z najczęstszych przyczyn zespołu 
nerczycowego (ZN) u osób dorosłych rasy białej nie chorujących z powodu 
cukrzycy. Rokowanie odległe u chorych z NB jest zależne od uzyskania remi-
sji ZN. Pierwotna nefropatia błoniasta (PNB) stanowi drugą lub trzecią co do 
częstości przyczynę schyłkowej niewydolności nerek. PNB jest także jedną z 
najczęściej nawracających glomerulopatii w nerce przeszczepionej prowadzącą 
do upośledzenia jaj czynności. Kluczowe znaczenie w patogenezie PNB (70%) 
odgrywa antygen PLA2R1 będący receptorem dla fosfolipazy A2 zlokalizowany 
na powierzchni podocyta. Z uwagi na dużą swoistość (>90%) oraz czułość (70-
80%) oznaczanie przeciwciał anty PLA2R1 znajduje zastosowanie w diagnostyce 
i monitorowaniu terapii PNB. Pozostali pacjenci (30%) wymagają szczegółowej 
diagnostyki celem ustalenia czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za rozwój 
wtórnych postaci NB. Naprzemienne comiesięczne podawanie glikokortykoste-
roidów oraz cyklofosfamidu lub chlorambucylu przez okres sześciu miesięcy 
stanowi skuteczną opcję terapeutyczną dla pacjentów z PNB i pełnoobjawowym 
ZN i/lub pogarszającą się czynnością wydalniczą nerek. Leczenie to wiąże się jed-
nak z dużą częstością powikłań infekcyjnych, epizodów sercowo-naczyniowych 
i ryzykiem rozwoju schorzeń nowotworowych. W związku z tym, duże nadzieje 
wiąże się z tzw. lekami biologicznymi, których działanie ukierunkowane jest na 
niszczenie komórek produkujących przeciwciała – terapie celowane. Pierwszym 
lekiem z tej grupy zastosowanym w leczeniu PNB jest Rytuksymab – przeciw-
ciało monoklonalne skierowane przeciwko limfocytom B posiadającym antygen 
powierzchniowy CD20.

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 62-70)

Membranous nephropathy (MN) is one of the most common causes of ne-
phrotic syndrome (NS) in white non-diabetic adults. Long term outcome of MN 
depends on the occurrence of remission of NS. MN is considered the second or 
third major cause of end-stage renal disease among primary glomerulonephritis. 
Additionally, MN is the leading type of glomerulopathy that reoccurs in trans-
planted kidney and deteriorates it’s function. The role of podocyte membrane 
autoantigen – phospholipase A2 receptor (PLA2R1) in the pathogenesis of pri-
mary membranous nephropathy (PMN) has been well recognized. Anti-PLA2R1 
antibodies are widely used in the diagnosis of PMN (70%) and monitoring of 
therapy due to their high specificity (>90%) and sensitivity (70-80%). In rema-
ining  patients (30%) detailed differential diagnosis is mandatory to establish 
etiologic factor(s) of disease – secondary membranous nephropathy. Cyclical 
therapy with alternating monthly intravenous and oral glucocorticoids com-
bined with cytotoxic agent is established. It is an effective first line treatment 
option for patients with PMN and persistent full-blown nephrotic syndrome or 
deteriorating kidney function. However, this regimen induces high rate of septic 
complications, cardio-vascular events and development of neoplastic diseases. 
Therefore, biologic agents selectively destroying antibody producing cells, are 
widely implemented into the clinical practice. Rituximab – monoclonal antibody 
directed against CD20+ B cells, is the first biologic agent used for the treatment 
of patients with PMN. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 62-70)
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podstawie wywiadów, badania fizycznego 
i badań dodatkowych (serologicznych, im-
munologicznych i obrazowych) oraz badania 
bioptatu nerki w mikroskopie świetlnym, flu-
orescencyjnym oraz elektronowym udaje się 
rozpoznać czynnik etiologiczny prowadzący 
do rozwoju choroby – postacie wtórne. Naj-
częstsze przyczyny prowadzące do rozwoju 
postaci wtórnych NB przedstawiono w tabeli 
I. Na uwagę zasługuje wykazanie częste-
go współwystępowania NB z chorobami 
nowotworowymi, co powinno zwiększyć 
czujność onkologiczną wśród nefrologów. 
Szacuje się, że u ok. 10% pacjentów w 
chwili rozpoznania NB rozwija się już cho-
roba nowotworowa lub choroba ta rozwinie 
się w ciągu najbliższego roku. Częstość 
występowania chorób nowotworowych u 
pacjentów z NB wzrasta wraz z wiekiem, 
i po 60 r.ż. wynosi 20-25%. Szczególnie 
często w tej grupie chorych rozwijają się 
nowotwory złośliwe płuc, nerki, sutka, żołąd-
ka, okrężnicy, gruczołu krokowego i macicy. 
Zalecenia dotyczące diagnostyki schorzeń 
nowotworowych u pacjentów z NB w zależ-
ności od wieku przedstawiono w tabeli II. 
Wśród pierwotnych kłębuszkowych zapaleń 
nerek PNB jest jedną z najczęstszych (20%) 
przyczyn zespołu nerczycowego (ZN) u 
osób dorosłych rasy białej nie chorujących 
z powodu cukrzycy. Częstość występowania 
PNB w populacji ogólnej szacowana jest 
na 1 przypadek na 2000 osób. Choroba 
częściej występuje u mężczyzn (70%) a 
szczyt zachorowalności przypada między 30 
a 50 rokiem życia. U większości (60-80%) 
pacjentów PNB klinicznie manifestuje się 
pod postacią pełnoobjawowego zespołu 
nerczycowego. W momencie rozpoznania 
PNB u około 50% pacjentów stwierdza się 
krwinkomocz, natomiast większość (80%) 
pacjentów ma prawidłowe wartości ciśnienia 
tętniczego oraz czynność wydalniczą ne-
rek. Cechą charakterystyczną w przebiegu 
naturalnym PNB jest występowanie remisji 
samoistnych zarówno pełnych jak i częścio-
wych definiowanych zgodnie z zaleceniami 
KDIGO z 2012 odpowiednio jako białkomocz 
dobowy < 0,3 g lub iloraz wydalania białka 
do kreatyniny w przygodnej próbce moczu 
(uPCR) < 300 mg/g lub < 30 mg/mmol po-
twierdzony w dwóch badaniach wykonanych 
w odstępie tygodnia przy prawidłowym stę-
żeniu albuminy we krwi oraz czynności wy-
dalniczej nerek i białkomocz dobowy < 3,5 g 
lub uPCR < 3500 mg/g lub < 350 mg/mmol 
przy ponad 50% jego redukcji w porównaniu 
do wartości maksymalnej potwierdzonej w 
dwóch badaniach wykonanych w odstępie 
tygodnia oraz wzroście lub normalizacji 
stężenia albuminy we krwi i stabilnej czyn-
ności wydalniczej nerek. Remisje pełne jak i 
częściowe obserwuje się w równym odsetku 
u około 30% pacjentów najczęściej w okre-
sie pierwszych dwóch lat od rozpoznania 
choroby. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
remisji samoistnej jest odwrotnie proporcjo-
nalne do wielkości dobowej utraty białka z 
moczem oraz zależne od płci, wieku oraz 
czynności wydalniczej nerek w momencie 
rozpoznania choroby. Rokowanie odległe 
w przypadku wystąpienia remisji samoistnej 
ZN jest bardzo korzystne zarówno w aspek-
cie śmiertelności - 2% jak i ryzyka rozwoju 
schyłkowej niewydolności nerek (SNN) - 
0%. Pozostałą 1/3 pacjentów, u której nie 

doszło do remisji samoistnej ZN cechuje 
wysoka śmiertelność sięgająca 11% oraz 
ryzyko rozwoju SNN oceniane na 19-40% 
w okresie 10-letniej obserwacji. Nawroty ZN 
obserwuje się u około 25% -50% pacjentów, 
którzy osiągnęli zarówno remisję samoistną 
jak i remisję pod wpływem terapii. Należy 
pamiętać również, że niemal u 1/3 pacjen-

tów z PNB nie stwierdza się białkomoczu 
nerczycowego w momencie rozpoznania 
choroby, a 40%  spośród nich nie rozwija 
zespołu nerczycowego w trakcie wieloletniej 
obserwacji. Uwzględniając zróżnicowane 
podejście poszczególnych ośrodków do 
wykonywania biopsji nerki, wydaje się, że 
odsetek pacjentów z PNB, u których nigdy 

Tabela I
Przyczyny nefropatii błoniastej wtórnej.
Causes of secondary membranous nephropathy.

Schorzenia autoimmunologiczne
Toczeń trzewny układowy 

Zapalenie tętnicy skroniowej
Zapalenie skórno-mięśniowe

Mieszana choroba tkanki łącznej
Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
Twardzina układowa

Zespół Sjogrena
Reumatoidalne zapalenie stawów
Choroba Leśniowskiego-Crohna

Zesztywniajace zapalenie stawów kręgosłupa
Miastenia

Pęcherzyca

Zakażenia
Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Zakażenie wirusem HIV
Bakteryjne zapalenie wsierdzia spowodowane enterokokami

Malaria
Schistosomiaza

Filariosa
Kiła
Trąd

Nowotwory złośliwe (raki)
Płuc 

Okrężnicy
Sutka
Nerki

Gruczołu krokowego
Nosogardzieli

Przełyku
Żołądka
Jajnika

Nowotwory inne
Chłoniaki Hodgkinowskie i nie-Hodgkinowskie
Białaczki (przewlekła białaczka limfatyczna)

Śródbłoniak
Czerniak

Guz Wilmsa
Gruczolak wątrobowo-komórkowy

Otoczkowiak (Schwannoma)
Nerwiak zarodkowy (Neuroblastoma)

Nerwiako-zwojak nadnercza (Adrenal ganglioneuroma)
Leki, toksyny

Sole złota
Penicyllamina
Związki rtęci

Captopril
Probenecyd

NLPZ
Inhibitory CoX-2

Clopidogrel
Sole litu

Formaldehyd
Węglowodory

Różne
Cukrzyca

Sarkoidoza
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Mielodysplazja
Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek

Mastocytoza
Choroba Webera-Christiana

Zespół Guillian-Barre
Pierwotna marskość żółciowa

Zespół hemolityczno-mocznicowy
Opryszczkowe zapalenie skóry

Niedobór α1-antytrypsyny
Pokrzywkowe zapalenie naczyń

Tabela II
Zalecenia dotyczące diagnostyki najczęstszych chorób nowotworowych u pacjentów z podejrzeniem pierwot-
nej nefropatii błoniastej i brakiem obecności przeciwciał anty-PLA2R1 w surowicy i/lub ujemnym barwieniem 
immunohistochemicznym w kierunku obecności antygenu PLA2R lub IgG4 w kompleksach immunologicznych 
bioptatu nerki.
Diagnostic remommendations concerning underlying malignant disorders in patients with suspicion of primary mem-
branous nephropathy and negative serologic tests for anti-PLA2R1 antibody and/or negative immunohistochemical 
staining for PLA2R1 or IgG4 in glomerular 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 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 PSA USG gruczołu krokowego, biopsja gruczołu 
krokowego

Macica Badanie ginekologiczne Kolposkopia

Anty-PLA2R1 – przeciwciała przeciw receptorowi dla fosfolipazy A2, Ig – immunoglobuliny, USG – ultraso-
nografia, PSA – antygen sterczowy
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nie występują cechy białkomoczu nerczy-
cowego lub pełnoobjawowego ZN jest nie-
doszacowany, co w aspekcie korzystnego 
rokowania odległego w tej grupie chorych 
nabiera szczególnego znaczenia. Według 
aktualnych rejestrów PNB stanowi drugą 
lub trzecią co do częstości przyczynę SNN 
spowodowaną glomerulopatiami pierwot-
nymi. PNB jest także jedną z najczęściej 
nawracających glomerulopatii w nerce 
przeszczepionej (40%) prowadzącą do 
upośledzenia jej czynności. 

Patogeneza pierwotnej nefropatii 
błoniastej (PNB)

Obecnie uważa się, że kluczowe zna-
czenie w patogenezie PNB odgrywa antygen 
PLA2R1 będący receptorem dla fosfolipazy 

A2 zlokalizowany na powierzchni podocyta 
oraz skierowane w stosunku do niego 
przeciwciała anty-PLA2R1 (Ryc. 1). Duże 
znaczenie przypisuje się polimorfizmom 
pojedynczych nukleotydów (single nucleoti-
de polymorphisms – SNP) w obrębie genu 
dla PLA2R1, które są odpowiedzialne za 
tworzenie obszarów rozpoznawanych przez 
komórki immunokompetentne, a następnie 
wiążących przeciwciała anty-PLA2R1. Istot-
ne znaczenie wydaje się także odgrywać 
oddziaływanie czynników środowiskowych 
zarówno endo- jak i egzogennych, które 
odsłaniają w strukturze antygenu miejsca 
uchwytu dla autoprzeciwciał. U niewielkiego 
odsetka (5-10%) pacjentów z PNB, u których 
nie stwierdza się przeciwciał anty-PLA2R1 
istotne znaczenie przypisuje się innemu an-

tygenowi błonowemu podocytów tj. Trombo-
spondynie-1 z domeną 7A (Thrombospondin 
type-1 domain-containing 7A - THSD7A) 
wykazującemu podobieństwo strukturalne 
i biochemiczne do PLA2R1 oraz skierowa-
nych w stosunku do niego przeciwciał klasy 
IgG4. Znaczenie innych antygenów podocy-
tarnych (tabela 3) oraz skierowanych w od-
niesieniu do nich przeciwciał w patogenezie 
PNB nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione.  
Podkreśla się także znaczenie antygenu 
HLA-DQ1 jako czynnika sprzyjającego od-
powiedzi immunologicznej i ułatwiającego 
syntezę autoprzeciwciał.  Bardzo istotnym 
czynnikiem uczestniczącym w patogenezie 
PNB jest aktywacja układu dopełniacza 
szlakiem lektynowym przez IgG4 ubogą 
w reszty galaktozowe z powstaniem kom-
pleksu ataku błonowego C5b-9 (Membrane 
Attack Complex – MAC), który stymulując 
powstawanie wolnych rodników tlenowych, 
uwalnianie cytokin prozapalnych oraz pro-
teaz prowadzi do uszkodzenia struktury 
błony podstawnej kłębuszków nerkowych 
oraz utraty podocytów w mechanizmie 
apoptozy, odrywania od błony podstawnej 
i martwicy, a w konsekwencji do powstania 
białkomoczu. Wykazano duże znaczenie 
polimorfizmu pojedynczego nukleotydu 
(single nucleotide polymorphism – SNP) w 
genach 2q24 PLA2R1 (rs 4664308) i 6p21 
HLA-DQ1 (rs 2187668) dla rozwoju PNB. 
Każdy z polimorfizmów zwiększa istotnie 
ryzyko rozwoju PNB, natomiast ryzyko 

Tabela III
Autoantygeny podocytarne w patogenezie pierwotnej nefropatii błoniastej.
Podocyte autoantigens in the pathogenesis of primary membranous nephropathy.

Nazwa autoantygenu Skrót nazwy Umiejscowienie
w komórce Znaczenie patogenetyczne

Obojętna endopeptydaza NEP Błona Alloimmunologiczna wrodzona NB
Receptor dla fosfolipazy A2 PLA2r Błona Autoimmunologiczna PNB
Dysmutaza ponadtlenkowa SOD2 Cytoplazma ?

Reduktaza aldozowa AR Cytoplazma ?
Alfa-enolaza ΑE Cytoplazma ?

Trombospondyna-1 z domeną 7A THSD7A Błona Autoimmunologiczna PNB
NB – nefropatia błoniasta, PNB – pierwotna nefropatia błoniasta 

Rycina 1
Patogeneza pierwotnej nefropatii błoniastej.
Pathogenesis of primary membranous nephropathy.
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rozwoju PNB i miano anty-PLA2R1 u ho-
mozygot będących nosicielami obu alleli 
dominujących w genach HLA-DQ1 i PLA2R1 
wzrasta odpowiednio 80- i ponad 2-krotnie, 
co przemawia za ich silnym wzajemnym 
oddziaływaniem, które prawdopodobnie 
polega na tworzeniu obszarów w strukturze 
antygenu PLA2R1 (polimorfizm PLA2R1) 
rozpoznawanych i wiązanych przez komórki 
prezentujące antygen w kontekście HLA 
klasy II z następową syntezą przeciwciał 
anty-PLA2R1 (polimorfizm HLA-DQ1) i 
rozwojem PNB. Nie wykazano natomiast 
zależności między polimorfizmami pojedyn-
czego nukleotydu w genach dla PLA2R1 
i HLA-DQ1 a ryzykiem progresji PNB, co 
sprawia, że badania w kierunku obecności 
alleli ryzyka w obrębie omawianych genów 

nie dostarczają dodatkowych informacji za-
równo rokowniczych jak i terapeutycznych w 
porównaniu do okresowego monitorowania 
miana przeciwciał anty-PLA2R1.  

Znaczenie przeciwciał skierowanych 
przeciwko receptorowi 1 fosfolipazy A2 
(anty-PLA2R1) u chorych na PNB.

Obecność przeciwciał anty-PLA2R1 
skierowanych przeciwko receptorowi 1 dla 
fosfolipazy A2 (PLA2R1) zlokalizowanemu 
na błonie komórkowej podocytów stwierdza 
się u 70-80% chorych z PNB. Przeciwciała te 
charakteryzują się wysoką specyficznością i 
czułością wynoszącą odpowiednio 90-95% 
i 70-80%, przez co stanowią bardzo war-
tościowy wskaźnik, który w szczególnych 
przypadkach (pacjenci starsi, zinwalidyzo-

wani, wymagający leczenia przeciwzakrze-
powego na skutek powikłań ZN) pozawala 
na rozpoznanie PNB i włączenie leczenia 
bez wykonywania biopsji nerki. Obecność 
anty-PLA2R1 stwierdza się wyjątkowo u 
chorych z postaciami NB wtórnymi do wzw 
typu B i sarkoidozy, szczególnie w ich aktyw-
nym okresie. Wysokie miano anty-PLA2R1 
w momencie rozpoznania PNB koreluje 
dodatnio z wielkością białkomoczu, wydala-
niem w moczu β2-mikroglobuliny, IgG oraz 
stężeniem kreatyniny w surowicy przez co 
odzwierciedla zarówno aktywność procesu 
chorobowego jak i ryzyko progresji choro-
by. Wysokie miano anty-PLA2R wiąże się  
z prawdopodobieństwem wystąpienia remi-
sji samoistnej wynoszącym jedynie 10%, co 
powinno być wskazaniem do niezwłocznego 

Rycina 2
Błoniaste kzn. II okres zmian. Kłębuszek o zachowanej strukturze. Bez pogrubienia 
okonturowania kapilar kłębuszkowych. Barwienie PAS.
Membranous GN, stage II. The glomerular tuft structure is preserved. There is no GBM 
thickening. PAS staining. 

Rycina 3
Błoniaste kzn. II okres zmian. Na zewnętrznej powierzchni GBM widoczne są 
liczne srebrochłonne wypustki błony podstawnej. Srebrzenie metodą Jonesa. 
Membranous GN, stage II. There are numerous silver-stained subepithelial GBM 
projections (spikes). Jones silver staining. 

Rycina 4
Błoniaste kzn. III okres zmian. Rozlane pogrubienie okonturowania kapilar (widocz-
ne przy porównaniu grubości ścian kapilar kłębuszkowych i błon podstawnych  
w otaczających kłębuszek cewkach). Barwienie PAS.
Membranous GN, stage III. Global capillary walls thickening. PAS staining.

Rycina 5
Błoniaste kzn. III okres zmian. Zdwojenie okonturowania części kapilar kłębusz-
kowych. Miernie liczne srebrochłonne wypustki na zewnętrznej powierzchni GBM. 
Srebrzenie metodą Jonesa.
Membranous GN, stage III. Double contouring of some of glomerular capillaries. Few 
silver-stained spikes are seen in the subepithelial region. Jones silver staining.
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rozpoczęcia leczenia. Okresowa (w odstę-
pach 1-2 miesiącznych) ocena miana anty-
-PLA2R1 w trakcie terapii oraz na jej zakoń-
czenie powinna stać się postępowaniem 
rutynowym. Nie stwierdzenie  anty-PLA2R1 
(remisja immunologiczna) w trakcie lub na 
zakończenie terapii jest zapowiedzią remisji 
klinicznej ZN, która następuje zwykle od 
kilku do kilkunastu tygodni po zakończe-
niu leczenia i w niektórych sytuacjach 
może usprawiedliwiać wcześniejsze jego 
przerwanie. Z kolei, utrzymywanie się prze-
ciwciał anty-PLA2R1 oraz brak remisji kli-
nicznej po upływie 6 miesięczenj terapii jest 
wskazaniem do zmiany schematu leczenia 
immunosupresyjnego. Ponowne narasta-
nie miana lub pojawienie się przeciwciał 
anty-PLA2R1 po całkowitym ich zniknięciu 
wskutek leczenia jest zapowiedzią nawrotu 
choroby, do którego zwykle dochodzi po 
upływie trzech miesięcy. Ryzyko nawrotu 
jest znamiennie większe u chorych, u 
których uzyskano remisję częściową ZN.  
Brak lub niskie miana anty-PLA2R1 u 
chorych z silnym podejrzeniem PNB moż-
na tłumaczyć szybkim ich usuwaniem z 
krążenia na skutek dużego powinowactwa 
do antygenu, remisją immunologiczną lub 
poźną, nieaktywną immunologicznie fazą 
choroby. W takich przypadkach wykaza-
nie badaniem immunohistochemicznym 
obecności PLA2R1 i dominujących złogów 
IgG4 w kłębuszkach nerkowych potwierdza 
rozpoznanie PNB i usprawiedliwia odro-
czenie leczenia. Mając w pamięci dużą 
częstotliwość nawrotów PNB, nie można 
przecenić możliwości jej retrospektywne-
go rozpoznania na podstawie materiału 
archiwalnego (bloczki parafinowe) co ma 
szczególne znaczenie dla chorych podda-
wanych zabiegowi przeszczepienia nerki. 
Należy podkreślić, że obecność przeciw-
ciał anty-PLA2R1 w surowicy pacjenta w 
okresie przeszczepienia nerki nie zawsze 
wiąże się z ryzykiem nawrotu choroby w 
nerce przeszczepionej i nie powinna być 
czynnikiem dyskwalifikującym chorego od 
zabiegu.  Obecność krążących przeciwciał 
anty-PLA2R1 przy nieobecności antygenu 
(PLA2R1) w kłębuszkach budzi wątpliwości 
odnośnie ich znaczenia patogenetycznego 
i jest argumentem przemawiającym za ko-
niecznością jednoczasowego oznaczania 
miana przeciwciał w surowicy i wykazania 
obecności antygenu w bioptacie nerki 
celem rozpoznania PNB zależnej od anty-
-PLA2R1. Niewstępowanie przeciwciał 
anty-PLA2R1 w surowicy u 30% pacjentów 
z PNB nakazuje zwrócenie uwagi na inne 

Rycina 6
Błoniaste kzn. II okres zmian. Drobnoziarniste złogi IgG (a także lekkich łańcuchów λ,κ, w większości przypadków 
również C3) zlokalizowane wzdłuż okonturowania kapilar kłębuszkowych. W miarę postępu choroby wielkość 
złogów się zwiększa, stają się gruboziarniste, bryłowate. Badanie immunofluorescencyjne. 
Membranous GN, stage II. Fine granular IgG as well as light chains λ,κ, and (in majority of cases) C3. With disease 
progression the size of deposits increases. Immunofluorescence microscopy. 

Tabela IV
Diagnostyka różnicowa nefropatii błoniastej.
Differential diagnosis of membranous nephropathy.

Pierwotne MGN Poinfekcyjne kzn Wtórne MGN, nie związane z TZN Zapalenie błoniaste w przebiegu TZN
rozplem mezangium zwykle niewystępuje często obecny częściej niż w pierwotnym MGN bardzo częsty 

lokalizacja 
elektronowogęstych złogów 

podnabłonkowa (z towarzy-
szącymi wypustkami GBM) 

i wewnątrzbłonowa

podnabłonkowa (bez 
towarzyszących wypustek 
GBM), podśródbłonkowa, 

mezangialna

podnabłonkowa (z towarzyszącymi 
wypustkami GBM) i wewnątrzbło-
nowa, często także mezangialna

podnabłonkowa (z towarzyszącymi wy-
pustkami GBM) i wewnątrzbłonowa, często 

także mezangialna i podśródbłonkowa

typ złogów w IFL
IgG (głównie IgG4), lambda 
i kappa, w większości przy-

padków C3 i PLA2R1
IgG, lambda i kappa, C3

IgG (głównie IgG1), lambda i 
kappa,

często także C3

IgG (głównie IgG1 i IgG3), lambda i kappa,
często także C1q

dystrybucja zmian 
(globalne, vs segmentalne) typowo globalne częściej globalne częściej segmentalne częściej segmentalne 

Tabela V
Czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z zespołem nerczycowym w przebiegu pierwotnej 
nefropatii błoniastej.
Risk factors for thrombo-embolic complications in patients with primary membranous nephropathy.

Stężenie albuminy we krwi < 2,5g/dl
Przedłużające się unieruchomienie

Otyłość
Ostatnio przebyte zabiegi ortopedyczne, operacje w zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej

Genetycznie uwarunkowane zaburzenia krzepnięcia
Incydenty zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie

Zastoinowa niewydolność serca
Współistniejące schorzenia nowotworowe

Sterydoterapia
Leczenie moczopędne

Doustne środki antykoncepcyjne
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antygeny podocytarne i przeciwciała, które 
mogą mieć znaczenie w patogenezie PNB. 
U ok. 5-10% pacjentów z PNB, u których nie 
stwierdza się przeciwciał anty-PLA2R1 w 

surowicy wykazano obecność antygenu bło-
nowego podocytów - Trombospondyna-1 z 
domeną 7A (Thrombospondin type-1 doma-
in-containing 7A - THSD7A) wykazującego 

podobieństwo strukturalne i biochemiczne 
do PLA2R1 oraz krążących przeciwciał 
w klasie IgG4. W pozostałych 10-20% 
przypadków PNB, w których nie stwierdza 
się obecności zarówno przeciwciał anty-
-PLA2R1 jak i anty-THSD7A postuluje się 
udział innych antygenów, które zestawiono 
w tabeli 3, a których rola nie została jednak 
do końca określona. Przeciwciała klasy IgG4 
skierowane przeciwko antygenom cytopla-
zmatycznym SOD2, AR, AE stwierdza się 
w surowicy oraz w kłębuszkach (kompleksy 
immunologiczne) części pacjentów z PNB. 
Nie wyjaśniono dokładnie mechanizmu 
powstawania tych przeciwciał i ich roli w 
patogenezie PNB.    

Charakterystyka zmian histologicz-
nych w pierwotnej nefropatii błoniastej

Cechą charakterystyczną w przebiegu 
naturalnym PNB jest stopniowa ewolucja 
zmian histologicznych, które zestawiono 
poniżej. 

Obraz morfologiczny w nefropatii 
błoniastej

Obraz w mikroskopie świetlnym
Kłębuszki:
• We wczesnym okresie rozwoju zmia-

ny mogą być nieuchwytne (odpowiada I. 
okresowi według Ehnrenreicha i Churga), 
niekiedy widoczne pęcherzykowate przeja-
śnienia na skośnych przekrojach przez GBM 
w preparatach srebrzonych,

Rycina 7
Błoniaste kzn. II okres zmian. Na zewnętrznej powierzchni GBM widoczne są elektronowo-gęste bezpostacio-
we złogi kompleksów immunologicznych. Złogi są poprzedzielane wypustkami błony podstawnej. Badanie 
ultrastrukturalne. 
Membranous GN, stage II. There are amorphous electron-dense immune-complex deposits on the outer aspect of 
GBM. The deposits are separated by GBM projections. Podocyte foot processes are effaced. Electron microscopy.

Rycina 8
Zalecenia dotyczące leczenia chorych z pierwotną nefropatią błonistą
Therapeutic guidelines for patients with primary membranous nephropathy.
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• w miarę rozwoju glomerulopatii (II 
okres) dochodzi do powstania wypustek na 
zewnętrznej powierzchni błony podstawnej 
(uchwytne w preparatach srebrzonych), 
a następnie do zdwojenia okonturowana 
kapilar kłębuszkowych (objaw torów tram-
wajowych) (III okres). Zmiany rozwijają 
się zwykle równoczasowo we wszystkich 
kłębuszkach, morfologia kłębuszków jest 
więc jednorodna i pozwala na dość precy-
zyjne określenie stopnia rozwoju nefropatii 
(okresu).

• Niekiedy zmianom w GBM towarzyszy 
niewielkiego stopnia rozplem mezangium,

• zwykle bez komórek zapalnych w 
kłębuszkach,

• w części przypadków: cechy wtórnego 
twardnienia kłębuszków  (wtórne FSGS)

Śródmiąższ i cewki:
• Niekiedy widoczne skupienia komórek 

piankowatych w zrębie (zmiana wtórna do 
białkomoczu),

• krople resorpcyjne w nabłonku cewek 
proksymalnych  (zmiana wtórna do nasilo-
nego białkomoczu),

• może wystąpić postępujące ogniskowe 
włóknienie zrębu i zanik cewek nerkowych 
(przypadki z progresją PChN).

! Uwaga Zmiany morfologiczne na-
suwające podejrzenie zakrzepicy żylnej 
współistniejącej z MGN to:

• obecność komórek zapalnych w świe-
tle kapilar kłębuszkowych, 

• obrzęk zrębu, 
• zastój krwi w naczyniach okołocew-

kowych, 
• rozlany charakter włóknienia zrębu.

Obraz immunofluorescencyjny
• rozlane złogi IgG (głównie IgG4) i 

lekkich łańcuchów lambda i kappa zlokali-
zowane wzdłuż okonturowania kapilar kłę-
buszkowych: we wczesnym okresie rozwoju 
złogi są drobnoziarniste, w miarę postępu 
nefropatii złogi stają się coraz masywniej-
sze: gruboziarniste i bryłowate.

• w większości przypadków złogi C3 w 
tej samej lokalizacji,

• w mniej iż 50% przypadków obecne 
złogi IgM, IgA i C1q w tej samej lokalizacji,

• w 70% przypadków pierwotnego bło-
niastego kzn: obecność złogów PLA2R1,

• niekiedy złogi C3 o tej samej morfologii 
i w tej samej lokalizacji.

Obraz ultrastrukturalny
Cztery okresy (według Ehrenreicha i 

Churga): 
 I. Obecność drobnych elektronowogę-

stych amorficznych złogów na zewnętrznej 
powierzchni błony podstawnej (złogi pod-
nabłonkowe). 

II. Złogi podnabłonkowe są masywniejsze 
niż w I. okresie, między nimi obecne są wy-
pustki błony podstawnej .

III. Wypustki błony podstawnej między 
złogami są masywne, miejscami otaczają 
złogi podnabłonkowe, które stają się przez 
to złogami wewnątrzbłonowymi. Zjawisko 
zlewania się wypustek nad złogami wiąże 
się z dalszym pogrubieniem GBM.

IV. W obrębie pogrubiałej błony pod-
stawnej widoczne przejaśnienia odpowiada-
jące miejscom po zresobowanych złogach 

kompleksów immunologicznych (ta faza 
rozwoju NB jest trudno rozpoznawalna w 
mikroskopie świetlnym).

Zmiany morfologiczne obciążające 
rokowanie:

• wtórne FSGS,
• włóknienie zrębu i zanik cewek ner-

kowych,
• współistnienie zmian z różnych okre-

sów (I-IV). 

Diagnostyka różnicowa (Tab. IV)
1. Wtórne błoniaste kzn: 
2. Zapalenie poinfekcyjne
Diagnostyka różnicowa pierwotnej oraz 

wtórnych postaci NB wymaga całościowej 
oceny morfologicznej, która uwzględnia za-
równo pogrubienie błon podstawnych kapilar 
kłębuszkowych, obfitość, lokalizację oraz 
skład kompleksów immunologicznych, cha-
rakter złogów oraz wynik barwienia w kie-
runku antygenu PLA2R1 przy wykorzystaniu 
Mikroskopu świetlnego, immunofluorescen-
cyjnego oraz elektronowego (Tab. IV). Takie 
podejście pozwala nie tylko na odróżnienie 
postaci pierwotnej NB od postaci wtórnych, 
ale również  aktywnej od nieaktywnej im-
munologicznie fazy choroby oraz podjęcie 
właściwych decyzji terapeutycznych. Z kolei, 
ocena stopnia zaawansowania włóknienia 
śródmiąższu i zaniku cewek oraz odsetek 
zwłókniałych kłębuszków ma istotne zna-
czenie rokownicze w aspekcie uzyskania 
remisji i progresji choroby.

Leczenie
A. Leczenie zachowawcze
Uwzględniając istotne znaczenie białko-

moczu jako markera rozwoju schorzeń ukła-
du sercowo-naczyniowego, leczenie zacho-
wawcze mające na celu obniżenie ciśnienia 
tętniczego do wartości <130/80mmHg oraz 
redukcję białkomoczu przez hamowanie 
aktywności układu renina-angiotensyna-al-
dosteron oraz ograniczenia podaży białka w 
diecie do 0,8 g/kg m.c. należnej/dobę, ko-
rekcja dyslipidemii aterogennej do wartości 
docelowych stężenia cholesterolu-LDL < 2 
mmol/l za pomocą diety z przewagą białka 
sojowego oraz statyn prowadzone przez 6 
miesięcy, jak i bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu oraz normalizacja masy ciała znaj-
duje zastosowanie u wszystkich pacjentów 
z PNB, natomiast u pacjentów bez jawnych 
objawów klinicznych, z prawidłową czyn-
nością wydalniczą nerek i białkomoczem 
nerczycowym wykazującym tendencję do 
redukcji o 50% w porównaniu do wartości 
wyjściowej w okresie 6-miesiącznej ob-
serwacji może stanowić wyłączną opcję 
terapeutyczną. Należy jednak pamiętać o 
ścisłym monitorowaniu stanu klinicznego tej 
grupy chorych z uwagi na około 60% ryzyko 
rozwoju ZN pełnoobjawowego. 

B. Leczenie immunosupresyjne
Rozważając rozpoczęcie leczenia immu-

nosupresyjnego u pacjentów z PNB należy 
uwzględnić prawdopodobieństwo wystąpie-
nia remisji samoistnej, ryzyko i tempo pro-
gresji choroby, efekty uboczne terapii oraz 
możliwość wystąpienia powikłań związa-
nych z długotrwałym utrzymywaniem się ZN.                                                                                                           
Rozpoczęcie leczenia immunosupresyjnego 
zaleca się wyłącznie u pacjentów z ZN, 
którzy spełniają przynajmniej jedno z po-

niższych kryteriów: 
• Stała utrata białka z moczem przekra-

czająca 4g/dobę, co stanowi > 50% wartości 
wyjściowej oraz brak redukcji białkomoczu 
w trakcie 6 miesięcznego leczenia zacho-
wawczego

• Obecność poważnych lub zagrażają-
cych życiu powikłań ZN (uogólnione obrzęki, 
niedożywienie/wyniszczenie, zakażenia, 
incydenty zakrzepowo-zatorowe)

• Narastające upośledzenie czynności 
wydalniczej nerek (wzrost stężenia kre-
atyniny o 30% w porównaniu do wartości 
wyjściowej w okresie 6-12 miesięcy przy 
wartości eGFR nie mniejszej od 25-30 ml/
min/1,73 m2) nie spowodowane innymi poza 
chorobą podstawową czynnikami 

Nie zastosowanie leczenia immuno-
supresyjnego w tej grupie chorych wiąże 
się odpowiednio z 55% i 70-80% ryzykiem 
rozwoju SNN w perspektywie 10 lat w przy-
padku białkomoczu przekraczającego 4 g/
dobę i 8 g/dobę, co stanowi uzasadnienie 
do pilnego rozpoczęcia leczenia. 

W przypadku braku przeciwwskazań 
(nieleczone lub trudne do opanowania mimo 
leczenia zakażenia wirusowe, bakteryjne 
i grzybicze, nowotwory z wyjątkiem raka 
płaskonabłonkowego skóry, wodonercze, 
leukopenia < 4000/mm3, stężenie kreatyniny 
w surowicy > 3,5mg/dl, brak współpracy 
ze strony pacjenta) zaleca się rozpoczęcie 
leczenia immunosupresyjnego przy wyko-
rzystaniu schematu podstawowego (tzw. 
schemat Ponticellieg’o) polegającego na 
naprzemiennym comiesięcznym podawaniu 
glikokortykosteroidów (GKS) oraz cyklofos-
famidu (CFS) lub chlorambucylu (CHLB) 
przez okres 6 miesięcy (dawkowanie 
przedstawiono na Ryc. 8), z następującymi 
zastrzeżeniami:

• Z uwagi na profil objawów ubocznych 
preferowane jest stosowanie CFS (rozważyć 
indywidualizację dawek uwzględniając wiek 
pacjenta i stopień upośledzenia czynności 
wydalniczej nerek – patrz niżej)

• Celem oceny skuteczności leczenia, po 
zakończeniu cyklu chemioterapii zaleca się 
6 miesięczny okres leczenia zachowawcze-
go (możliwość wystąpienia późnych remisji), 
chyba, że czynność wydalnicza nerek ulega 
dalszemu pogorszeniu lub występują po-
ważne lub zagrażające życiu powikłania ZN

• Wykonanie powtórnej biopsji nerki na-
leży rozważyć tylko w przypadku gwałtownie 
postępującej niewydolności nerek (podwoje-
nie kreatyninemii w ciągu 1-2 miesięcy) przy 
braku masywnego białkomoczu (>15 g/d) 
z uwagi na możliwość nałożenia się scho-
rzenia dodatkowego (np. kzn z obecnością 
tzw. półksiężycy, nefropatia toczniowa, ostre 
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek 
polekowe), co może wymagać modyfikacji 
dotychczasowego leczenia (np. pulsy me-
tylprednizolonu)

• Codzienne doustne stosowanie CFS 
lub CHLB jest także skuteczne, ale związane 
z większym ryzykiem objawów ubocznych, 
szczególnie gdy jest prowadzone przez 
okres > 6 miesięcy

• Brak jest wiarygodnych danych do-
tyczących bezpieczeństwa i skuteczności 
dożylnych wlewów CFS u chorych z PNB.

Alternatywnie, leczenie immunosupre-
syjne u chorych z PNB można rozpocząć 
od schematu opartego o inhibitory kalcyneu-
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ryny (IKN) tj. cyklosporyna A lub takrolimus 
(dawkowanie przedstawiono na ryc. 8) przy 
zachowaniu następujących zasad:

• IKN powinny być stosowane w sposób 
nieprzerwany przez okres co najmniej 6 
miesięcy u chorych, którzy spełniają podane 
wyżej kryteria włączenia i wykazują opor-
ność lub nie wyrażają zgody na leczenie 
CFS lub CHLB lub, u których stwierdza się 
przeciwwskazania do ich stosowania

• Nieuzyskanie remisji pełnej lub czę-
ściowej po upływie 6 miesięcznej terapii IKN 
jest wskazaniem do ich odstawienia

• Po uzyskaniu remisji, dawka Cyklospo-
ryny A powinna być zmniejszana stopniowo 
w odstępach 4-8 tygodniowych, docelowo 
do 50% dawki początkowej, przy założeniu, 
że pozwala na utrzymanie remisji oraz nie 
wywiera działania nefrotoksycznego i powin-
na być kontynuowana przynajmniej przez 
okres 12 miesięcy lub dłużej u pacjentów z 
dużym ryzykiem nawrotu

• Terapia IKN wymaga monitorowania 
stężenia leku we krwi, częstszego w po-
czątkowym okresie leczenia, przy każdym 
wzroście stężenia kreatyniny w surowicy o 
20% oraz w przypadku zmiany dawki leku     

• Stężenia Cyklosporyny A przed (C0) 
i dwie godziny po zażyciu leku (C2) wy-
noszące odpowiednio 125-175 ng/ml i 
400-600 ng/ml są uznawane za skuteczne 
w podtrzymywaniu remisji i niewywierające 
istotnego działania nefrotoksycznego przy 
długotrwałym stosowaniu

• Oporność na leczenie oparte na IKN 
jest wskazaniem do zastosowania leków 
alkilujących łącznie z GKS

Z kolei, rozpoczęcie leczenia immunosu-
presyjnego u pacjentów z zaawansowanymi 
zmianami histologicznymi pod postacią 
włóknienia śródmiąższu, zaniku cewek oraz 
włóknienia kłębuszków wraz z towarzyszą-
cym utrwalonym upośledzeniem czynności 
wydalniczej nerek [kreat. > 3,5 mg/dl (> 300 
µmol/l) i eGFR < 30 ml/min/1,73 m2] i zmniej-
szeniem wymiarów nerek w badaniu USG < 
8 cm w osi długiej oraz zagrażającymi życiu 
zakażeniami wiąże się z dużym ryzykiem 
wystąpienia istotnych powikłań przy nikłej 
szansie uzyskania remisji i zahamowania 
postępu choroby, przez co nie jest rutynowo 
zalecane. W przypadku konieczności zasto-
sowania leczenia immunosupresyjnego w tej 
grupie chorych zaleca się CFS w dawce ≤ 
1,5 mg/kg m.c. należnej lub CHLB w dawce 
0,1 mg/kg m.c. należnej w przypadku, gdy 
stężenie kreatyniny w surowicy > 2,0 mg/
dl. Brak natomiast wiarygodnych dowodów 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania mykofenolanów, ACTH oraz 
Rituximabu w tej grupie pacjentów.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia 
PNB od monoterapii GKS lub mykofeno-
lanami.

W przypadku nawrotu ZN w przebiegu 
PNB zaleca się zastosowanie tego samego 
schematu terapeutycznego, który pozwolił 
na uzyskanie remisji wcześniejszej. W przy-
padku wcześniejszego uzyskania remisji 
przy leczeniu CFS lub CHLB z GKS prowa-
dzonym przez okres 6 miesięcy, sugeruje 
się tylko jednokrotne powtórzenie pełnego 
cyklu chemioterapii w leczeniu nawrotu 
(ryzyko rozwoju nowotworu, infekcji oportu-
nistycznych, trwałego uszkodzenia gonad). 
Nawrót białkomoczu subnerczycowego po 

wcześniejszym uzyskaniu remisji pełnej 
nie jest wskazaniem do leczenia immuno-
supresyjnego, a jedynie zachowawczego 
według zasad przedstawionych na Ryc. 8. 
Brak jednoznacznych zaleceń dotyczących 
leczenia nawrotu ZN u chorych z PNB i upo-
śledzeniem czynności wydalniczej nerek.

Schematy podstawowe wykorzystujące 
CFS, CHLB, IKN oraz GKS stosowane są 
w leczeniu pacjentów z PNB od ponad 25 
lat. Ich skuteczność oceniana na podstawie 
zwolnienia lub zahamowania postępu cho-
roby szacowana jest na 60-80%. Należy 
podkreślić, że sukces ten u znacznego 
odsetka chorych zostaje osiągnięty za cenę 
zwiększonej chorobowości i śmiertelności 
spowodowanej głównie zakażeniami, nowo-
tworami oraz schorzeniami układu sercowo-
-naczyniowego. Nie należy zapominać, że 
u znacznej części pacjentów dochodzi do 
nawrotów choroby oraz rozwoju oporności 
na powtarzane cykle chemioterapii. W 
związku z tym, duże nadzieje wiąże się z 
nową generacją leków, tzw. leków biolo-
gicznych, których działanie ukierunkowane 
jest na niszczenie komórek produkujących 
przeciwciała – terapie celowane. Pierwszym 
lekiem z tej grupy zastosowanym w leczeniu 
PNB jest Rytuksymab (RTx) – przeciwciało 
monoklonalne skierowane przeciwko limfo-
cytom B posiadającym na swojej powierzch-
ni antygen CD20. 

RTx nie jest w chwili obecnej lekiem 
pierwszego wyboru w leczeniu PNB.

Prawdopodobieństwo uzyskania remi-
sji wynoszące około 60-80% oraz ryzyko 
nawrotu ZN u chorych z PNB wydają się 
niezależne od tego czy RTx jest stosowany 
jako pierwsza linia terapii czy też po niesku-
tecznym leczeniu GKS z lekami alkilującymi 
lub IKN oraz od tego czy lek jest dawkowany 
w sposób standardowy (4 dawki a 375 mg/
m2 co 7 dni oraz 1 dawka a 375 mg/m2 po 
6 miesiącach niezależnie od wartości biał-
komoczu) czy zmodyfikowany (1 g w dniu 
1 i 15 z powtórzeniem po 6 miesiącach w 
przypadku utrzymywania się białkomoczu 
nerczycowego i liczby limfocytów CD19+ 
>15/µl). Monitorowanie miana przeciwciał 
anty-PLA2R1 oraz białkomoczu jest pomoc-
ne w monitorowaniu aktywności choroby i 
ocenie skuteczności terapii RTx. Całkowite 
zaniknięcie przeciwciał anty-PLA2R1 w 
okresie do 6 m-cy po zakończeniu terapii 
RTx jest zapowiedzią remisji klinicznej i wią-
że się niskiem ryzykiem nawrotu i progresji 
choroby. Indukcja remisji ZN u chorych z 
PNB wiąże się nie tylko z zahamowaniem 
produkcji autoprzeciwciał. Podnosi się także 
znaczenie RTx w regeneracji cytoszkieletu 
aktynowego podocytów. Oporność na le-
czenie RTX obserwowana u niewielkiego 
odsetka chorych z PNB wiązana jest z 
syntezą autoprzeciwciał przez plazmobla-
sty lub plazmocyty pozbawione receptora 
powierzchniowego CD20. W odróżnieniu, u 
pacjentów z PNB wrażliwych na terapię RTx, 
anty-PLA2R1 syntetyzowane są głównie 
przez wyselekcjonowane, autoreaktywne 
klony krótko-żyjących limfocytów B stano-
wiące niewielki odsetek komórek CD20+, 
co sprawia, że monitorowanie całkowitej 
liczby tych komórek (CD20+) we krwi nie 
ma znaczenia rokowniczego.

C. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-
-zatorowych

Łączna częstość epizodów zakrzepowo-
zatorowych u chorych z ZN w przebiegu 
PNB szacowana jest według niektórych 
opracowań nawet na 45%, z czego zdecy-
dowana większość to zakrzepica żył ner-
kowych (>30%) i zakrzepica żył głębokich 
kończyn dolnych ( ok. 15%). Ryzyko wy-
stąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych 
jest odwrotnie proporcjonalne do stężenia 
albuminy w surowicy i znaczna hipoalbu-
minemia tj. < 2,5-2,0 g/dl jest uznawana za 
bardzo istotny czynnik ryzyka tych powikłań. 
Stężenie albuminy w surowicy dobrze  od-
zwierciedla zaburzenia równowagi między 
czynnikami prozakrzepowymi (fibrynogen, 
czynnik VIII, agregacja płytek krwi) a prze-
ciwzakrzepowymi (ATIII, białka C i S) oraz 
upośledzenie aktywności trombolitycznej 
(plazminogen/PAI-1). Pozostałe czynniki 
ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych 
w omawianej grupie chorych zostały zesta-
wione w tabeli V. 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu lecze-
nia przeciwzakrzepowego powinno być 
indywidualizowane i w każdym przypadku 
poprzedzone dokładną analizą korzyści 
(uniknięcie epizodów zakrzepowo-zatoro-
wych) i potencjalnego ryzyka (krwawienia 
m.in. śródczaszkowe, do światła przewodu 
pokarmowego) wynikającymi z takiego 
leczenia. Leczenie profilaktyczne mające 
zapobiec powikłaniom zakrzepowo-zatoro-
wym u pacjentów z PNB i ZN zaleca się w 
następujących przypadkach:

1. Pacjenci z pełnoobjawowym zespo-
łem nerczycowym (albuminemia < 2,5-2,0 
g/dl), przebytym epizodem lub epizodami 
zakrzepowo-zatorowymi i brakiem przeciw-
wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego

2. Pacjenci z pełnoobjawowym zespo-
łem nerczycowym (albuminemia < 2,5-2,0 
g/dl) i dodatkowymi czynnikami ryzyka 
zakrzepowo-zatorowego (Tab. IV)

3. Pacjenci z obciążonym wywiadem 
rodzinnym lub podejrzeniem zaburzeń gene-
tycznych predysponujących do zakrzepicy

W przypadku wystąpienia zakrzepicy 
i zatorowości leczenie przy wykorzystaniu 
heparyny niefrakcjonowanej lub heparyn 
drobnocząsteczkowych a następnie doust-
nych leków przeciwzakrzepowych powinno 
być prowadzone przez czas utrzymywania 
się ZN. Wartości INR w zakresie 1,8 – 2,0 
uznaje się za optymalne w zapobieganiu 
nawrotom zakrzepicy. 
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