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Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration 
and serum lipids profile in patients with nephrotic 
syndrome treated with steroids
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Stężenie lipoprotein o niskiej gęstości 
zmodyfikowanych oksydacyjnie oraz profil 
lipidowy u chorych w trakcie steroidoterapii 
zespołu nerczycowego

Dyslipidemia jest jednym z głównych objawów zespołu nerczycowego (ZN). 
Nagromadzenie aterogennych frakcji lipoprotein, w tym lipoprotein o niskiej 
gęstości zmodyfikowanych oksydacyjnie (oxLDL), może sprzyjać rozwojowi 
miażdżycy w tej grupie chorych. Celem badania była ocena profilu lipidowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem oxLDL, w trakcie glikokortykoterapii u pacjen-
tów z ZN. 

Do udziały w badaniu zakwalifikowano 41 pacjentów (śr. wiek 44,15±14,37 
lat) z zespołem nerczycowym i 24 zdrowych ochotników (śr. wiek 42,58±8,35 lat). 
U chorych stosowano przez 3 dni jednogramowe pulsy metyloprednisolonu, a 
następnie prednizon w redukowanej dawce. Chorych obserwowano średnio przez 
22,82±13,08 miesięcy. U 26 pacjentów uzyskano remisję ZN. Stężenie oxLDL 
oceniano przy pomocy komercyjnego zestawu (Oxidized LDL Competitive ELISA 
Kit; Mercodia, Sweden), stężenia pozostałych lipidów i lipoprotein oznaczano 
za pomocą metod rutynowych.   

W chwili rozpoczęcia obserwacji pacjenci w porównaniu ze zdrowymi 
ochotnikami mieli istotnie wyższe stężenia: cholesterolu całkowitego (T-Ch), 
cholesterolu HDL (Ch-HDL), cholesterolu LDL (Ch-LDL), trójglicerydów (TG), 
apolipoproteiny B (apoB) i oxLDL. Bezpośrednio po rozpoczęciu terapii gliko-
kortykosteroidami (GKS) dyslipidemia nasiliła się, by po 6 tygodniach leczenia 
osiągnąć wartości porównywalne z obserwowanymi w grupie kontrolnej. Jedynie 
stężenie trójglicerydów pozostało podwyższone do końca trwania badania. W 
trakcie terapii GKS obserwowano znamienny wzrost stężenia Ch-HDL i apoAI.  
Ryzyko  rozwoju miażdżycy oceniane przy pomocy stężenia oxLDL, indeksu 
miażdżycorodności, stężenia cholesterolu nonHDL było podwyższone jedynie 
przez pierwsze 6 tygodni terapii.  

Wydaje się więc, że u pacjentów dorosłych aterogenna dyslipidemia wystę-
puję tylko w czasie aktywnej fazy choroby. Stosowane GKS w dużych dawkach 
przejściowo nasilają zaburzenia lipidowe ale  już po 6 tygodniach znacznie je  
redukują. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 145-149)

Dyslipidemia is one of the major abnormality in laboratory tests result found 
in patients with nephrotic syndrome (NS). Cumulation of the atherogenic lipo-
proteins fractions, including oxidized low-density lipoproteins, can promote 
atherosclerosis development in this group of patients. The aim of this study 
was to evaluate serum lipids profile, with particular emphasis on oxLDL, in the 
group of patients with nephrotic syndrome treated with steroids.

There were 41 nephrotic syndrome patients (mean age 44.15±14.37y) and 24 
healthy volunteers  (mean age 42.58±8.35y) qualified to this study. Patients were 
treated with steroids infusions (1000 mg of methylprednisolone infusion for 3 
days) with subsequently oraly given steroids with dosage reduction. Patients 
were observed for 22.82±13.08  months. Twenty six patients  achieved remis-
sion. The oxLDL concentration was measured with commercial kit (Oxidized LDL 
Competitive ELISA Kit; Mercodia, Sweden). Other lipoproteins concentration 
was measured in routine way. 

At the beginning of the study patients with NS, comparing them with healthy 
volunteers group, had statistically significantly higher concentration of: total 
cholesterol (TCh), high-density lipoproteins cholesterol  (Ch-HDL ), low-density 
lipoproteins cholesterol (Ch-LDL), triglycerides (TG), apolipoprotein B (apoB) and 
oxidatively modified low density lipoproteins (oxLDL). Just after steroids therapy 
dyslipidemia was even more intense but after 6 weeks observation results were 
very similar to those observed in a healthy group. Only triglycerides concentra-
tion remained little bit higher till the end of the observation. The concentration 
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of Ch-HDL and apo AI markedly increased during steroids treatment. The risk of 
atherosclerosis development, measured with oxLDL concentration,  atherogenic 
index, non-HDL cholesterol concentration, was markedly increased just during 
first 6 weeks of observation and treatment.

It seems that in adults patients with nephrotic syndrome  atherogenic dy-
slipidemia remains just in active phase of the disease. Using steroids in high 
dosages intensifies lipids abnormalities temporarily and just after 6 weeks treat-
ment period reduces them significantly.

(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 145-149)

Wstęp
Jedną z głównych manifestacji  zespo-

łu nerczycowego (ZN) jest dyslipidemia, 
najczęściej pod postacią hipercholestero-
lemii mieszanej. W przebiegu ZN wzrasta 
zarówno stężenie cholesterolu całkowitego 
jak i lipoprotein, których głównym białkiem 
strukturalnym jest apolipoproteina B (ApoB). 
Należą do nich lipoproteiny o bardzo niskiej 
(VLDL), pośredniej (IDL) i niskiej (LDL) 
gęstości. Stężenie lipoprotein o dużej gę-
stości (HDL) jest najczęściej niezmienione 
lub lekko obniżone [1]. Hipercholesterolemii 
często towarzyszy hipertriglicerydemia 
zwłaszcza u pacjentów z nasilonym białko-
moczem [2]. Zaburzenia lipidowe mają więc 
typowo aterogenny charakter. Dodatkowo w 
wyniku m.in. zaburzeń równowagi oksyda-
cyjnej dochodzi do modyfikacji lipoprotein. 
Powstające w tym procesie lipoprtoteiny 
o niskiej gęstości zmodyfikowane oksyda-
cyjnie (oxLDL) są uważane za kluczowe 
cząsteczki w patogenezie miażdżycy. Ich 
nagromadzenie w makrofagach doprowadza 
do przekształcenia tych komórek  w tzw. 
komórki piankowate. Poza tym oxLDL mogą  
również niekorzystnie modyfikować funkcję 
m.in. śródbłonka i płytek krwi [3,4].

W kontekście powyżej przytoczonych 
faktów  istotnym pytaniem klinicznym jest 
to  czy pacjenci z zespołem nerczycowym 
mają zwiększone ryzyko rozwoju chorób 
sercowo–naczyniowych i jak na ewentualne 
ryzyko wpływa stosowane leczenie. Odpo-
wiedź nie jest jednoznaczna. W jednym z 
badań, w którym analizowano, przez średnio 
5,6 lat, losy 142 osób z ZN oceniono, iż ryzy-
ko wystąpienia zawału mięśnia sercowego 
było około 5,5 razy wyższe niż u osób zdro-
wych w tym samym wieku i tej samej płci. 
Ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej 
oceniono na około 2,8-krotnie wyższe niż w 
populacji ogólnej [5]. W dłuższej perspekty-
wie czasowej, po uzyskaniu remisji zespołu 
nerczycowego, ryzyko powikłań sercowo na-
czyniowych wydaje się być jednak małe. W 
jednej z prac oceniono je w grupie 40 osób, 
które zakończyły leczenie steroidowrażliwe-
go idiopatycznego zespołu nerczycowego 
przed 23-46 laty. U żadnej z tych osób nie 
doszło do rozwoju niewydolności nerek. 
Zawał serca rozpoznano jedynie u 3 z 40 
chorych. Wszystkie te osoby należały do 
populacji o wysokim ryzyku choroby wieńco-
wej ze względu na wywiad rodzinny, palenie 
tytoniu, cukrzycę oraz nadużywanie narkoty-
ków [6]. W kilku pracach oceniano grubość 
kompleksu intima-media (ang. intima-media 
thickness, IMT) jako wyraz przedklinicznych 
stadiów miażdżycy. W populacji dziecięcej 
(średnia wieku 10,8 lat,) w trakcie aktywnej 
fazy zespołu nerczycowego obserwowano 
pogrubienie IMT u blisko 80% badanych [7]. 
Wśród młodzieży (średnia wieku 17,3 lat) 

w remisji ZN (4 do 15 lat od zakończenia 
terapii) nie obserwowano różnicy w grubo-
ści kompleksu intima-media w porównaniu 
ze zdrowymi rówieśnikami [8]. Pomimo 
braku klinicznych cech miażdżycy (m. in. 
pogrubienie IMT) w czasie remisji ZN nadal 
utrzymywały się potencjalnie aterogenne 
zaburzenia lipidowe. Badania te zostały 
przeprowadzone głównie w populacji dzieci 
i młodzieży ze steroidowrażliwym zespołem 
nerczycowym  [8-10]. 

Celem pracy była kompleksowa ocena 
zaburzeń lipidowych (w tym stężenia oxLDL)  
w trakcie steroidoterapii zespołu nerczyco-
wego u chorych dorosłych z pierwotnymi 
glomerulopatiamii. 

Materiał i metody
Do udziału w badaniu zakwalifikowano 

41 pacjentów (12 K i 29 M)  z pierwotnym 
zespołem nerczycowym. Przyjęto następu-
jące kryteria włączenia: zespół nerczycowy 
zdiagnozowany de novo lub nawrót ZN 
po co najmniej 6 miesięcznym okresie re-
misji, eGFR(MDRD)>30 ml/min, pisemnie 
potwierdzona, świadoma zgoda na udział 
w badaniu. Kryteria wyłączenia były nastę-
pujące: cukrzyca, choroba układu sercowo-
naczyniowego, eGFR≤30 ml/min, ciąża oraz 
ostre choroby infekcyjne.

U 38 pacjentów z ZN wykonano biopsję 
nerki. U 9 chorych stwierdzono rozplemo-
we mezangialne kłębuszkowe zapalenie 
nerek (KZN), u 7 submikroskopowe KZN, 
u 7 nefropatię błoniastą, u 6 ogniskowe, 
segmentalne stwardnienie kłębuszków 
nerkowych, u 4 błoniastorozplemowe KZN, 
u 2 nefropatię IgA. W dwóch przypadkach 
opisano zmiany zaawansowane, a u 1 
chorego biopsja była niediagnostyczna. W 
momencie włączenia do badania 16 (39,0%) 
pacjentów miało przewlekłą chorobę nerek 
w stadium I, 13 (31,7%) w stadium II i 12 
(29,3%) w stadium III.  

W trakcie obserwacji pacjentów ocenia-
no czterokrotnie. Po raz pierwszy w chwili 
kwalifikacji do badania (punkt A – Ryc. 1). 
Następnie w 5 dobie (punkt B) od rozpo-
częcia terapii glikokortykosteroidami (GKS). 
Początkowo przez 3 kolejne dni stosowano  

jednogramowe bolusy metyloprednisolonu,  
a następnie prednizon w dawce 0,5 mg/
kg mc. Średni czas pomiędzy punktem A 
a B wynosił 14,42±10,32 dni. Długość tego 
okresu była najczęściej podyktowana ko-
niecznością oczekiwania na wynik badania 
histopatologicznego biopsji nerki. Kolejny 
punkt badania (C) ustalono na 6 tygodni 
od rozpoczęta terapii GKS. W tym czasie 
pacjenci byli leczeni prednizonem w stop-
niowo redukowanej dawce. Termin ostatniej 
oceny pacjentów (punkt D) był ustalany 
indywidualnie, ale minimum 4 tygodnie po 
zakończeniu terapii glikokortykosteroidami. 
Średni czas, jaki upłynął pomiędzy włącze-
niem pacjenta do badania a zakończeniem 
obserwacji wynosił 22,82±13,08 miesiące. 
Remisję zdefiniowaną jako DUB <1,0 g/
dobę i stężenie albumin >35 g/l,  uzyskano 
u 26  badanych.  

W trakcie obserwacji poza sterydami 
chorzy otrzymywali inne leki w tym statyny. 
Leki z tej grupy stosowano w kolejnych 
punktach czasowych u 34,15%, 54,17%, 
57,89% i 51,85% chorych.

Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych 
ochotników (12 K i 12 M).  Nie stwierdzono 
istotnych różnic pomiędzy pacjentami z 
ZN w momencie włączenia do badania a 
zdrowymi ochotnikami w zakresie: wieku 
(44,15±14,37 vs 42,58±8,35 lat) odset-
ka osób palących papierosy  (39,02 vs 
16,67%), a także ilości wypalonych paczko-
lat (16,64±16,33 vs 11,69±12,35).

W grupie kontrolnej badania  labora-
toryjne wykonano raz. Natomiast w grupie 
pacjentów  z ZN czterokrotnie za wyjątkiem 
oznaczania dobowej utraty białka (DUB). 
Badanie to wykonano 3 razy,  w punktach 
czasowych A, C i D.  Stężenie białka 
całkowitego, albumin, kreatyniny, azotu 
mocznika (BUN), cholesterolu całkowitego 
(T-Ch), cholesterolu HDL (Ch-HDL), trój-
glicerydów, apolipoproteiny AI (ApoAI) i B 
(ApoB), a także wielkość dobowej utraty 
białka z moczem (DUB) były oceniane w 
dniu pobrania materiału przy użyciu ruty-
nowych metod laboratoryjnych. Stężenie 
cholesterolu LDL (Ch-LDL) było wyliczane 
przy pomocy wzoru Friedewalda, natomiast 

Rycina 1
Schemat badania.
Study scheme.
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eGFR przy pomocy wzoru MDRD. W celu 
oceny lipidowego ryzyka rozwoju miażdżycy 
posłużono się następującymi wskaźnikami: 
stosunek stężeń ApoB i ApoAI, stężenie 
cholesterolu non HDL (różnica stężeń chole-
sterolu całkowitego i cholesterolu HDL) oraz 
wskaźnik miażdżycorodności (atherogenic 
index - logarytm dziesiętny ilorazu stężeń 
triglicerydów i cholesterolu HDL wyrażonych 
w milimolach na litr [11]).   Krew do oznacze-
nia oxLDL, po skrzepnięciu, była wirowana, 
a uzyskana surowica była przechowywana 
do chwili oznaczenie w temperaturze - 80°C. 
Do pomiaru stężenia oxLDL wykorzystano 
komercyjny zestaw (Oxidized LDL Compe-
titive ELISA Kit; Mercodia, Sweden). 

Protokół badania został zatwierdzony 
przez lokalną Komisję Bioetyczną. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili pisemnie zgodę na udział 
w badaniu. 

Statystyka
Hipotezę o zgodności między zbiorem 

wartości badanej próby a rozkładem nor-
malnym weryfikowano przy pomocy testu 
Shapiro–Wilka. Dla danych, których rozkład 
nie był normalny stosowano test U Manna-
Whitneya (dla dwóch prób niezależnych). 
Do porównania wyników wyrażonych w pro-
centach zastosowano test różnicy między 
dwoma wskaźnikami struktury. Wszystkie 
analizy były istotne statystycznie dla p<0,05. 
Obliczenia wykonano przy pomocy progra-
mu Statistica 10.0 (StatSoft, Inc. (2011). 
www.statsoft.com.). 

Wyniki
W grupie chorych, obserwowano cha-

rakterystyczne dla zespołu nerczycowego 

zaburzenia gospodarki białkowej. W trak-
cie terapii glikokortykosteroidami wraz z 
redukcją dobowej utraty białka, widoczny 
był wzrost stężenia białka całkowitego i 
albumin w surowicy (Tab. I).  Przez cały 
okres obserwacji  funkcja nerek pacjentów 
z ZN była stabilna. W analizowanej grupie 
chorych stwierdzono również zaburzenia 
lipidowe charakterystyczne dla zespołu 
nerczycowego. W momencie włączenia 
do badania pacjenci w porównaniu ze 
zdrowymi ochotnikami mieli w surowicy 
wyższe stężenia cholesterolu całkowitego 
(322,61±128,07 vs 195,54±33,41), trójgli-
cerydów (234,59±164,18 vs 102,33±36,50), 
cholesterolu LDL (216,30±113,50 vs 
124,08±31,96), apolipoproteiny B (1,63±0,77 
vs 1,01±0,26) oraz oksydacyjnie zmody-
fikowanych lipoprotein o niskiej gęstości 
(143,18±49,42 vs 86,73±41,23). Po pięciu 
dniach intensywnego leczenia glikokortyko-
steroidami zaburzenia te nasiliły się. Nato-
miast w trakcie dalszej obserwacji stężenia 
wyżej wymienionych lipidów,  ApoB i oxLDL 
stopniowo obniżały się. Stężenie apolipo-
proteiny B  chorych w punkcie czasowym C 
było nawet istotnie niższe w porównaniu z 
osobami zdrowymi (0,8±0,27 vs 1,01±0,26). 
Końcowe stężenia wyżej wymienionych 
parametrów lipidowych  były porównywal-
ne z obserwowanymi w grupie kontrolnej. 
Jedynie stężenie triglicerydów pozostało 
znamiennie wyższe (164,5±110,45 vs 
102,33±36,50). 

Początkowe stężenia cholesterolu 
HDL i apolipoproteiny AI u pacjentów z 
ZN było podobne do obserwowanych w 
grupie zdrowych ochotników. Po zastoso-
waniu glikokortykosteroidów widoczny był 

stopniowy wzrost ich stężenia. Wyższe w 
porównaniu z osobami zdrowymi stężenia 
Ch-HDL (57,58±20,73 vs 51,58±9,77) i Apo-
AI (2,01±0,40 vs 1,73±0,29) obserwowano 
również po zakończeniu terapii. Jednak 
tylko w przypadku apolipoproteiny AI różnice 
były istotne statystycznie.

Ryzyko aterogenezy u pacjentów z ZN, 
oceniane przy pomocy indeksu miażdży-
corodności, stężenia cholesterolu nonHDL  
było najwyższe w momencie rozpoczęcia 
obserwacji (Tab. II). Później malało i od 6 
tego tygodnia terapii GKS do końca trwania 
badania było ono porównywalne z ryzykiem 
obserwowanym u zdrowych ochotników. 
Wartość wskaźnika ApoB/ApoAI była naj-
bardziej niekorzystna w chwili włączenia 
chorych do badania. Następnie ryzyko oce-
niane przy pomocy tego wskaźnika malało, 
a w punktach czasowych C i D u chorych z 
ZN było ono nawet niższe niż obserwowane  
w grupie kontrolnej.

Dyskusja
W analizowanej grupie chorych stwier-

dzono typowe dla zespołu nerczycowego  
zaburzenia lipidowe. W trakcie terapii ste-
roidami obserwowano początkowo nasilenie 
dyslipidemii a następnie znaczną poprawę 
składu lipidowego i białkowego surowicy 
już 6 tygodni od rozpoczęcia stosowania 
GKS. Należy przy tym podkreślić, że tylko 
u części pacjentów doszło do osiągnięcia 
remisji w chwili zakończenia obserwacji, a 
mimo to niekorzystne dla pacjentów, różnice 
w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami 
stwierdzono jedynie w przypadku stężenia 
trójglicerydów w surowicy. Inni badacze rów-
nież obserwowali  podwyższone stężenie 

Tabela I
Wyniki badań rutynowych i stężenie oxLDL w grupie kontrolnej oraz w grupie pacjentów z zespołem nerczycowym w czterech punktach czasowych badania. 
Results of routine investigations  and oxLDL concentration in control group and in nephrotic group at four  time points. 

Kontrola A B C D K vs A K vs B K vs C K vs D

Białko całk. [g/l] 70,75 ± 2,92 50,72 ± 7,25 46,33 ±7,66 64 ± 5,85 67,58 ± 7,65 p<0,001 p<0,001 p<0,001 NS

Albuminy [g/l] 45,46 ± 2,47 29,14 ± 6,84 28,46 ±5,31 44,13 ± 5,3 44,58 ± 5,04 p<0,001 p<0,001 NS NS

DUB [g/24h] 0,01 ± 0,02 7,54 ± 4,28 ND 1,09 ± 1,21 2,00 ± 3,00 p<0,001 ND p<0,001 p<0,001

Kreatynina [mg/dl] 0,88 ± 0,12 1,16 ± 0,45 1,12 ±0,35 1,05 ± 0,25 1,25 ± 1,10 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,05

eGFR [ml/min] 88,97 ± 11,58 78,17 ± 29,22 79,18 ±27,19 82,46 ± 21,5 77,79 ± 29,58 NS NS NS NS

BUN [mg/dl] 13,54 ± 3,39 19,63 ± 10,04 31,62 ±14,32 22,6 ± 12,19 20,37 ± 16,02 p<0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,05

Cholesterol całk. [mg/dl] 195,54 ± 33,41 322,61 ± 128,07 347 ±117,13 227,8 ± 65,69 200,65 ± 43,06 p<0,001 p<0,001 NS NS

Triglicerydy [mg/dl] 102,33 ± 36,50 234,59 ± 164,18 255,67 ±107,74 144,53 ± 53,65 164,5 ± 110,45 p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,05

Ch-LDL [mg/dl] 124,08 ± 31,96 216,30 ± 113,50 231,52 ±112,03 127,67 ± 49,94 110,52 ± 35,52 p<0,001 p<0,001 NS NS

Ch-HDL [mg/dl] 51,58 ± 9,77 58,41 ± 22,55 64,6 ±23,93 71,6 ± 16,92 57,58 ± 20,73 NS p<0,05 p<0,001 NS

ApoAI [g/l] 1,73 ± 0,29 1,80 ± 0,45 1,95 ±0,35 1,94 ± 0,33 2,01 ± 0,40 NS p<0,05 p<0,05 p<0,05

Apo B [g/l] 1,01 ± 0,26 1,63 ± 0,77 1,61 ±0,61 0,8 ± 0,27 0,92 ± 0,26 p<0,001 p<0,001 p<0,05 NS

oxLDL [U/l] 86,73 ± 41,23 143,18 ± 49,42 147,63 ±52,55 87,33 ± 30,36 81,41 ± 32,43 p<0,001 p<0,001 NS NS

Tabela II
Lipidowe wskaźniki ryzyka rozwoju miażdżycy w grupie kontrolnej oraz w grupie pacjentów w czterech punktach czasowych badania. 
Lipid predictors of atherosclerosis in control group and in nephrotic group at four time points. 

Kontrola A B C D K vs A K vs B K vs C K vs D

ApoB/ApoAI 0,61 ± 0,23 0,94 ± 0,44 0,84 ± 0,33 0,42 ± 0,13 0,48 ± 0,17 p<0,001 p<0,01 p<0,01 p<0,05

Wskaźnik miażdżycorodności -0,083 ± 0,2 0,189 ± 0,35 0,21 ± 0,34 -0,07 ± 0,18 0,05 ± 0,35 p<0,001 p<0,001 NS NS

Ch-nonHDL [mg/dl] 143,96 ± 36,68 264,2 ± 123,59 282,4 ± 118,17 156,2 ± 58,63 143,08 ± 39,99 p<0,001 p<0,001 NS NS
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tych lipidów u dzieci i młodzieży w remisji 
idiopatycznego zespołu nerczycowego.  
Trójglicerydemii  towarzyszyło jednak pod-
wyższone stężenie cholesterolu całkowite-
go, Ch-LDL, ApoB i ApoAI  [8,9] czego nie 
obserwowano w naszej populacji chorych 
dorosłych z ZN. 

Godnym podkreślenia jest to, iż w 
prezentowanej pracy po raz pierwszy do-
konano analizy stężenia oxLDL w trakcie 
sterydoterapii chorych dorosłych z zespołem 
nerczycowym. Podobnie jak w przypadku 
zaburzeń innych lipoprotein, stężenie oxLDL 
znormalizowało się w czasie obserwacji i nie 
różniło się od stężeniu u zdrowych ochot-
ników już po 6 tygodniach od rozpoczęcia 
terapii GKS. W badaniach przeprowadzo-
nych  w populacji pediatrycznej stężenie 
oxLDL było podwyższone zarówna w czasie 
nawrotu jaki i remisji ZN [3,12]. 

Zastanawiające jest jednak nasilenie 
zaburzeń lipidowych po rozpoczęciu tera-
pii GKS. W tym samym czasie parametry 
gospodarki białkowej i funkcja nerek nie 
zmieniły się istotnie, co przemawia za tym, 
że zmianę profilu lipidowego można wiązać 
z rozpoczęciem leczenia, a nie progresją 
ZN. W dostępnej literaturze można znaleźć 
jedynie pojedyncze doniesienia na temat 
wpływu glikokortykosteroidów na profil li-
pidowy chorych z zespołem nerczycowym. 
W jednej z prac Kuzemkova i wsp., oceniali 
metabolizm lipoprotein po zastosowaniu me-
tyloprednizonu (łącznie 2,5 g przez 10 dni) 
u 15 pacjentów z zespołem nerczycowym 
[13]. Autorzy ci uzyskali podobne wyniki 
do obserwowanych w niniejszej pracy. W 
badaniu tym, w wyniku zastosowania GKS 
uzyskano ustąpienie objawów ZN tylko u 
3 osób. Zarówno wśród pacjentów, którzy 
uzyskali jak i nie uzyskali remisji, obserwo-
wano wzrost stężenia cholesterolu HDL. 
U trójki pacjentów, u których uzyskano 
dobry efekt terapeutyczny widoczna była 
tendencja do redukcji stężenia cholesterolu 
całkowitego. Natomiast wzrosło u nich stę-
żenie triglicerydów. U pacjentów, którzy nie 
uzyskali remisji ZN stężenie cholesterolu 
całkowitego oraz triglicerydów nie różniło 
się znamiennie przed i po podaniu pulsów 
sterydowych [12].

W innych pracach próbowano określić 
wpływ GKS na parametry gospodarki lipido-
wej również u zdrowych ochotników jak i w 
przebiegu różnych schorzeń. Podobnie jak 
w analizowanej grupie chorych z zespołem 
nerczycowym, większość autorów obserwo-
wała wzrost stężenia cholesterolu HDL w 
surowicy w czasie stosowania GKS [13-15]. 
Natomiast dane na temat wpływu tych leków 
na stężenie pozostałych lipoprotein i trigli-
cerydów są sprzeczne. Wynika to być może 
z faktu, iż badacze stosowali zróżnicowane 
dawki poszczególnych preparatów GKS. 
Dodatkowo okres obserwacji był bardzo 
różny. Wyniki różniły się także w zależno-
ści od badanej populacji. Po zastosowaniu 
prednizonu w małych dawkach (25-30 mg/d) 
u zdrowych mężczyzn, przez stosunkowo 
krótki okres czasu (7-14 dni), niektórzy 
badacze obserwowali wzrost stężenia chole-
sterolu HDL, przy czym stężenie cząsteczek 
HDL2 zwiększyło się, a HDL3 zmniejszyło 
się [14,15]. Taskinen i wsp. nie obserwowali 
zmian stężenia ani apolipoproteiny AI ani 
VLDL i LDL [13]. Natomiast Ettinger i Hazard 

obserwowali istotny statystycznie wzrost 
wartości powyższych parametrów, a także 
Ch-HDL [14]. Również po zastosowaniu 
przez 5 dni deksametazonu w dawce 3 mg 
dwa razy dziennie, u zdrowych ochotników 
stwierdzono znamienne podwyższenie 
stężenia cholesterolu HDL w surowicy oraz 
brak wpływu GKS na stężenie cholesterolu 
LDL, wolnych kwasów tłuszczowych i tri-
glicerydów. Deksametazon nie pogarszał 
także funkcji śródbłonka [16]. Zwiększenie 
stężenia Ch-HDL wystąpiło już po 2 dobach 
stosowania prednizonu u osób zdrowych i 
było największe w 5 dobie obserwacji [13]. 
Jest to obserwacja zgodna z wynikami 
przedstawianymi w niniejszej pracy. Trudno 
jednak porównywać wyniki badań przepro-
wadzonych na zdrowych ochotnikach, którzy 
stosowali GKS w stosunkowo niskich daw-
kach i przez krótki okres czasu z uzyskanymi 
w prezentowanej pracy.

Warto przypomnieć, że grupą chorych 
stosujących GKS przewlekle, są pacjenci po 
przeszczepach narządów unaczynionych. 
Nowacka-Cieciura i wsp. wykazali, iż chorzy 
po transplantacji nerki, u których stosowa-
no „klasyczny” schemat immunosupresji z 
GKS, w porównaniu do pacjentów, u których 
zastosowano schemat bez glikokortykoste-
roidów, mieli znamiennie wyższe stężenie 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL 
i ApoAI w surowicy. Widoczna była również 
tendencja do wyższych stężeń choleste-
rolu LDL, ApoB i triglicerydów w grupie, w 
której stosowano GKS [17]. Podobny efekt 
obserwowano również w innych badaniach 
przeprowadzonych w grupach pacjentów po 
transplantacji nerek i serca [18-21]. Wzrost 
stężenia lipoprotein zawierających apolipo-
prtoteinę B i/lub triglicerydów po zastosowa-
niu GKS obserwowano także w przebiegu 
m.in. chorób reumatycznych [22,23]. 

Wpływ GKS na profil lipidowy oceniano 
również w  dużych badaniach obserwacyj-
nych. Na podstawie danych zebranych w 
badaniu NHANES III (Third National Health 
and Nutrition Examination Survey) ustalono, 
że stosowanie GKS miało wpływ na profil 
lipidowy jedynie u osób w wieku powyżej 
60 lat. W populacji tej obserwowano wzrost 
stężenia cholesterolu HDL i apolipoproteiny 
AI. Nie stwierdzono natomiast wpływu GKS 
na stężenie cholesterolu LDL i triglicery-
dów [24]. Z kolei w dwóch innych dużych 
badaniach obserwacyjnych (obejmujących 
ponad 50000 osób) stwierdzono zwiększone 
ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-
naczyniowego u osób stosujących GKS w 
porównaniu z osobami nieprzyjmującymi 
leków z tej grupy. Ryzyko to wzrastało wraz 
ze zwiększeniem dawki przyjmowanych 
preparatów GKS [25,26]. 

W dostępnej literaturze można znaleźć 
sprzeczne informacje na temat czasu utrzy-
mywania się zmian składu lipoproteinowego 
surowicy po zakończeniu terapii GKS. U 
zdrowych ochotników wartości wskaźników 
gospodarki lipidowej wróciły do wartości wyj-
ściowych po 14 dniach od zaprzestania po-
dawania prednizonu [14]. W innym badaniu 
u części osób wyższe stężenie cholesterolu 
całkowitego i cholesterolu HDL utrzymywało 
się nawet 18 miesięcy [27]. Natomiast w 
dużym badaniu obserwacyjnym stwierdzono 
podwyższone ryzyko wystąpienia chorób 
układu sercowo-naczyniowego u osób sto-

sujących GKS w porównaniu do osób, które 
nie przyjmowały leków z tej grupy, nawet rok 
po zakończeniu terapii [24]. 

W przypadku pacjentów z zespołem 
nerczycowym należy pamiętać, że za-
stosowanie GKS wiąże się z uzyskaniem 
przynajmniej częściowej remisji zespołu 
nerczycowego, a co za tym idzie również 
zmianą profilu lipidowego na mniej ate-
rogenny. Dodatkowo glikokortykosteroidy 
poza wpływem na gospodarkę lipidową 
działają niekorzystnie na wiele innych proce-
sów. Zaburzenia te mogą zwiększać ryzyko 
rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (np. 
cukrzyca posterydowa). Tak więc wpływ 
GKS na pacjentów przyjmujących te leki 
jest złożony. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na profil lipidowy u chorych z zespołem 
nerczycowym jest stosowanie leków hipoli-
pemizujących. W badanej grupie pacjentów 
stosowano inhibitory reduktazy HMG-CoA. 
W momencie włączenia do badania leki te 
przyjmowało ok. 35% chorych. W później-
szym okresie obserwacji odsetek ten wzrósł 
do około 50% i utrzymywał się do końca na 
podobnym poziomie. Pomimo tego, iż od 
momentu włączenia do badania, wzrosła 
liczba pacjentów, u których stosowano 
statyny, to w trakcie glikokortykoterapii ob-
serwowano u nich narastanie zaburzeń 
lipidowych. Wobec powyższych danych nie-
możliwa jest jednoznaczna ocena odległego 
wpływu stosowanych leków na gospodarkę 
lipidową w badanej grupie chorych z ZN. 
Ponadto leczenie hipolipemizujące mogło 
mieć wpływ na obserwowany profil lipido-
wy u chorych z zespołem nerczycowym w 
trakcie sterydoterapii.

Podsumowując przedstawione analizy 
przeprowadzonych badań należy przyjąć, 
że w populacji pacjentów dorosłych z ZN 
zwiększone  ryzyko rozwoju miażdżycy 
występuje tylko w czasie aktywnej fazy 
choroby. Potwierdzają to nasze obserwa-
cje zmian wartości lipidowych wskaźników 
ryzyka  aterogenezy i profilu lipidowego. 
Glikokortykosterydy stosowane w terapii ZN 
z jednej strony pozwalają uzyskać remisję i 
w ten sposób redukują niekorzystny wpływ 
dyslipiedemii. Z drugiej zaś strony leki z tej 
grupy mogą zmieniać profil lipidowy. Wydaję 
się, że ich stosowanie w dużych dawkach 
okresowo nasila dyslipidemię ale już po 6 
tygodniach terapii pozwala znacznie zre-
dukować zaburzenia lipidowe i tym samym 
ryzyko aterogenezy
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