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W niniejszym artykule prezentujemy 
obrazy histopatologiczne ogniskowego 
segmentalnego stwardnienia kłębuszków 
nerkowych (FSGS) z wtórnym ostrym śród-
miąższowym zapaleniem nerek i ostrym 
uszkodzeniem nerek (AKI) u młodego męż-
czyzny rasy białej (34 lata) bez alleli ryzyka 
APOL1, który chorował na zapalenie płuc 
wywołane przez SARS-CoV-2. 

Po przetoczeniu 2 jednostek osocza 
ozdrowieńców i dożylnym leczeniu dek-
sametazonem w średnich dawkach przez 
16 dni pacjent całkowicie wyzdrowiał z 
niewydolności oddechowej typu 1 i AKI. 
Ze względu na utrzymujący się białkomocz 
nerczycowy zadecydowano o wykonaniu 
biopsji nerki. W mikroskopii świetlnej uwi-
doczniono 8 kłębuszków, z których 2 były 
całkowicie stwardniałe. W jednym kłębusz-
ku nie stwierdzono zmian. W pozostałych 
stwierdzono segmentalne stwardnienie, 
szkliwienie oraz ogniskowe segmental-
ne pogrubienie pętli naczyniowych (Ryc. 
1). W śródmiąższu uwidoczniono obrzęk, 
limfocytarny naciek zapalny, a także zwy-
rodnienie nabłonka kanalików oraz rozpro-
szone mikrotorbiele kanalikowe (Ryc. 2). 
Wewnątrzcytoplazmatycznie w kanalikach 

proksymalnych ujawniono PAS – dodatnie 
krople resorpcyjne. Ponadto, występował 
łagodny ogniskowy zanik kanalików i 

włóknienie śródmiąższowe obejmujące 
około 5% miąższu kory. Badanie immuno-
fluorescencyjne wykonane na 3 kłębusz-
kach nie wykazało złogów IgG, IgA, IgM, 
C1q, C3, łańcuchów kappa lub lambda. 
Badanie ultrastrukturalne 4 kłębuszków 
wykazało ogniskowe pogrubienie kłębusz-
kowej błony podstawnej i stopienie wyrost-
ków stopowatych podocytów, obejmujące 
ponad 80% powierzchni kłębuszkowej bło-
ny podstawnej. Nie stwierdzono immunolo-
gicznych depozytów o dużej gęstości (Ryc. 
3). Na podstawie wyniku biopsji zdiagno-
zowano ogniskowe segmentalne stward-
nienie kłębuszków nerkowych oraz wtórne 
ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie 
nerek. Leczenie objęło dożylne podanie 
metyloprednizolonu w pulsach (1,5 g przez 
3 dni) z doustną kontynuacją prednizonem 
(60 mg/dobę przez 19 tygodni), a następ-
nie cyklosporyną (4 mg/ kg mc. / dobę). 
Łącznie po 6 miesiącach leczenia, niemal-
że osiągnięto częściową remisję FSGS 
(początkowo białkomocz 22,6 g / dobę; po 
6 msc. leczenia -3,6 g / dobę).

Rycina 1. Stwardnienie segmentalne i szkliwienie 
kłębuszków (barwienie PAS, x 200).
Rycina 2. Obrzęk śródmiąższowy, ciężkie zmiany 
zwyrodnieniowe nabłonka kanalikowego i mikrotorbiele 
kanalikowe. Łagodne do umiarkowanych śródmiąższowe 
nacieki zapalne. Niektóre komórki nabłonka kanalików 
proksymalnych zawierały wewnątrzcytoplazmatyczne 
kropelki PASdodatnie (barwienie PAS, x 200).
Rycina 3. Pogrubienie błony podstawnej kłębuszków 
nerkowych i stopienie wyrostków stopowatych 
podocytów (oryginalne powiększenie x 4000). 
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