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Przypadek skutecznoci zastosowania
mykofenolanu mofetilu u 19-letniej kobiety
z ogniskowo-segmentalnym stwardnieniem
k³êbuszków nerkowych (FSGS) o typie
zapadniêtych pêtli (collapsing glomerulopathy)
przebiegaj¹cym z ciê¿kim zespo³em
nerczycowym
Mykofenolan mofetilu (MMF) jest lekiem immunosupresyjnym o ró¿nych mechanizmach dzia³ania, znalaz³ on zastosowanie nie tylko w transplantologii klinicznej, ale tak¿e w leczeniu chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym, do których zalicza siê m.in. pierwotne i wtórne glomerulopatie. Ostatnio obserwuje
siê zwiêkszenie czêstoci wystêpowania ogniskowo-segmentalnego stwardnienia k³êbuszków nerkowych (FSGS) jako przyczyny zespo³u nerczycowego u
doros³ych chorych. Znaczenie ma równie¿ fakt, ¿e FSGS czêsto wystêpuje jako
ciê¿ki zespó³ nerczycowy i prowadzi do schy³kowej niewydolnoci nerek. Osi¹gniêcie czêciowej lub ca³kowitej remisji jest prawdziwym wyzwaniem dla lekarzy nefrologów i wiadczy o korzystnym rokowaniu. Przedstawiamy przypadek
19-letniej kobiety, u której w 17 roku ¿ycia rozpoznano pierwotne k³êbuszkowe
zapalenie nerek o typie zmian minimalnych (MCD), przebiegaj¹ce z ciê¿kim zespo³em nerczycowym, a w kontrolnej biopsji po roku stwierdzono konwersjê
zmian do aktywnej fazy FSGS o typie zapadniêtych pêtli naczyniowych. Pomimo
standardowego leczenia (glikokortykoidy, cyklosporyna) nie obserwowalimy
remisji choroby i w zwi¹zku z nieskutecznoci¹ konwencjonalnej terapii zastosowalimy mykofenolan mofetilu. Lek podawano w dawce 2 x 1 g przez okres
10 miesiêcy w po³¹czeniu z metyloprednizolonem w dawce 32 mg/ dobê, uzyskuj¹c czêciow¹ remisjê zespo³u nerczycowego. Przypadek ten mo¿e wiadczyæ o skutecznoci terapii tym lekiem w leczeniu wybranych przypadków pierwotnych glomerulopatii opornych na steroidy i cyklosporynê.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 116-119)
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The case of mycophenolate mophetil efficacy
in a 19-years old woman with focal-segmental
glomerulosclerosis (FSGS)  collapsing glomerulopathy
type with severe nephrotic syndrome
MMF is an immunosuppressant of various mechanisms of action. It has been
used not only in clinical transplantology but also in autoimmunological diseases:
primary and secondary glomerulonephritis. Recently increasing number of FSGS
as a cause of nephrotic syndrome in adults has been observed. Importantly,
FSGS often leads to end stage renal disease. Achievement of partial or total
remission is a real challenge for nephrologists and is linked with favourable
prognosis. This is the case of a 19-year old woman, diagnosed to have primary
glomerulonephritis at 17 years of age. Histopatologically it was minimal changes
disease (MCD) with severe nephrotic syndrome. In the control renal biopsy after
one year we observed conversion of MCD to the active form of FSGS  the collapsing type. Standard therapy (steroids, cyclosporin) was ineffective so we
introduced MMF. This drug was administered in the dose of 2 g per day during
10 months with prednisolone 32 mg/day. Already after 3 months we achieved
partial remission of nephrotic syndrome. This case indicates the efficacy of MMF
treatment in selected cases of primary glomeulopathies resistant to steroids
and cyclosporine.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 116-119)
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Wstêp
Wyró¿nia siê 4 warianty histopatologiczne FSGS: postaæ zapadniêtych pêtli (collapsing), postaæ ze zmianami bieguna moczowego k³êbuszka (tip lesion), postaæ rozplemow¹-komórkow¹ (cellular lesion) oraz
przywnêkow¹ (perihilar) [4].
Collapsing glomerulopathy (CG) jest
morfologiczn¹ odmian¹ FSGS, która charakteryzuje siê segmentalnym lub rozlanym
zapadniêciem siê w³oniczek k³êbuszka,
wyran¹ hipertrofi¹ i hiperplazj¹ podocytów
oraz powa¿nymi zmianami cewkowo-naczyniowymi, do których nale¿¹ rozdêcie i zwyrodnienie cewek nerkowych, martwica nab³onka, obrzêk zrêbu oraz w³óknienie ródmi¹¿szowe [8]. Choroba wystêpuje zarówno wród rasy kaukaskiej, jak i u Afro-Amerykanów, z siln¹ przewag¹ tych ostatnich.
Klinicznie CG charakteryzuje siê wysok¹ czêstoci¹ zespo³u nerczycowego o ciê¿kim przebiegu, szybko postêpuj¹c¹ progresj¹ do schy³kowej niewydolnoci nerek oraz
brakiem odpowiedzi na konwencjonaln¹ terapiê. Pomimo leczenia od 50 do 100% pacjentów rozwija schy³kow¹ niewydolnoæ
nerek. Ostatnio obserwuje siê wzrost czêstoci wystêpowania przypadków CG. redni wiek pacjentów waha siê miêdzy 30 a 40
rokiem ¿ycia, bez przewagi p³ci. Przyczyna
zaburzenia nie jest znana. Podejrzewa siê,
¿e rozwój patologii mo¿e byæ zwi¹zany z
infekcj¹ wirusow¹. Wiêkszoæ przypadków
CG jest idiopatyczna lub ma zwi¹zek z zaka¿eniem HIV. Sugeruje siê równie¿ udzia³
parwowirusa B 19 w zapocz¹tkowaniu procesu autoimmunologicznego. Opisywane s¹
równie¿ przypadki CG zwi¹zane z leczeniem
du¿ymi dawkami pamidronianu [8].
U podstaw patogenezy schorzenia le¿y
degeneracja komórek nab³onka trzewnego
k³êbuszków nerkowych. Uszkodzone podocyty charakteryzuj¹ siê zwiêkszonym obrotem komórkowym i odró¿nicowaniem do stadium niedojrza³oci. Odklejaj¹ siê one od
b³ony podstawnej, trac¹ w³aciwe dla siebie markery (wimentyna, podokaliksyna,
CR1) oraz nabywaj¹ epitopy makrofagowe
(KP1, PG-M1, M18). Choroba wynika wiêc
z dysregulacji fenotypu kr¹¿¹cych i niedojrza³ych podocytów [8].
Drugim mechanizmem powstawania
zmian w CG jest zjawisko marszczenia i
obkurczania siê b³ony podstawnej. Zmiany
histopatologiczne w CG nie s¹ ograniczone
tylko do k³êbuszków nerkowych, ale dotycz¹ równie¿ cewek nerkowych. Najczêciej
stwierdza siê wakuolizacjê cytoplazmy, ubytek r¹bka szczoteczkowego, pleomorfizm
j¹der komórkowych, liczne figury mitotyczne oraz cia³ka apoptotyczne [8].
Do czynników z³ego rokowania w CG
nale¿¹: p³eæ mêska, zaawansowanie zmian
o typie szkliwienia pêtli naczyniowych, atrofia oraz zmiany degeneracyjne w obrêbie
cewek nerkowych.
Jak dot¹d nie ma prospektywnych badañ dotycz¹cych leczenia tej choroby, badania retrospektywne wskazuj¹, ¿e progresja do schy³kowej niewydolnoci nerek jest
czêsta, spontaniczne remisje s¹ rzadkie, a
choroba jest wzglêdnie oporna na wiêkszoæ
leków immunosupresyjnych. Jednak ostatnio opublikowane badania dowodz¹, ¿e przy
u¿yciu steroidów, cyklosporyny i leków cytostatycznych mo¿na osi¹gn¹æ remisjê u

Rycina 1
Fragment kory nerki z k³êbuszkiem nerkowym wykazuj¹cym cechy collapsing glomerulopathy. Barwienie H
& E. Powiêkszenie 210 x.
Fragment of renal cortex with single glomerulus presenting features of collapsing glomerulopathy. HE Stain.
Mag. 210 x.

ponad 50% pacjentów, co przynosi d³ugotrwa³e utrzymywanie siê prawid³owej funkcji nerek [8].
Wszyscy chorzy z zespo³em nerczycowym w przebiegu FSGS powinni przyjmowaæ inhibitory konwertazy angiotensyny i/lub
blokery receptora AT-1 dla angiotensyny II
jako leczenie spowalniaj¹ce postêp choroby w celu kontroli wartoci cinienia têtniczego, redukcji bia³komoczu, hamowania
progresji niewydolnoci nerek oraz redukcji
ryzyka sercowo-naczyniowego.
W leczeniu zespo³u nerczycowego w
przebiegu FSGS uznan¹ i efektywn¹ metod¹ leczenia jest d³ugotrwa³a glikokortykoterapia. Jej ograniczeniem jest wysoka dawka kumulacyjna steroidów oraz ich nietolerancja, a tak¿e dzia³ania niepo¿¹dane u
wiêkszoci pacjentów.
Wprowadzaj¹c steroidoterapiê jako leczenie pierwszego rzutu zaleca siê stosowanie du¿ych dawek przez pe³ne 6 miesiêcy, a nastêpnie powolne zmniejszanie dawki dobowej.
W przypadku steroidoopornoci i braku
odpowiedzi na rodki alkiluj¹ce (cyklofosfamid, chlorambucil) uznanym lekiem jest cyklosporyna w dawce pocz¹tkowej 3,5 mg/
kg mc/dobê, pod kontrol¹ stê¿enia leku,
utrzymuj¹c jego poziom we krwi miêdzy 125
a 200 ng/ml.
Je¿eli w ci¹gu 4 miesiêcy nie uzyskuje
siê odpowiedzi na leczenie dawkê nale¿y
stopniowo zmniejszaæ a¿ do odstawienia
leku. W przypadku ciê¿kiego przebiegu choroby i opornoci na wiêkszoæ leków immunosupresyjnych zaleca siê stosowanie MMF.
MMF, którego aktywn¹ postaci¹ jest
kwas mykofenolowy, jest specyficznym, odwracalnym i niekompetencyjnym inhibitorem
dehydrogenazy inozynomonofosforanu, która katalizuje konwersjê IMP (monofosforanu inozyny) do monofosforanu ksantyny,
prekursora nukleotydów guaninowych. Pro-
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wadzi to do zahamowania proliferacji limfocytów T i B zale¿nej od syntezy puryn. MMF
hamuje równie¿ produkcjê przeciwcia³ przez
limfocyty B, glikozylacjê oraz ekspresjê cz¹stek adhezyjnych [2].
Oprócz dzia³ania na mechanizmy immunologiczne MMF oddzia³uje tak¿e na komórki nie zwi¹zane z odpowiedzi¹ immunologiczn¹. Szczególnie jest to wyra¿one we
w³aciwociach antyproliferacyjnych wobec
komórek miêni g³adkich naczyñ [1]. In vitro kwas mykofenolowy hamuje proliferacjê
tych komórek nawet w obecnoci aktywatorów proliferacji, do których nale¿¹ m.in. angiotensyna II i beta-FGF. MMF jako czynnik
antyproliferacyjny jest równie¿ aktywny wobec komórek mezangialnych, fibroblastów i
monocytów [6]. W badaniach in vitro i in vivo
ogranicza równie¿ proliferacjê komórek cewek nerkowych [2].
Bior¹c pod uwagê te dwa mechanizmy
dzia³ania MMF w pierwszej fazie wykazuje
dzia³anie hamuj¹ce proces zapalny, a dopiero w dalszym etapie uwidacznia siê jego
efekt przeciww³óknieniowy.
W badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e lek mo¿e hamowaæ hipertrofiê k³êbuszków nerkowych, zmniejsza hiperfiltracjê k³êbuszkow¹ oraz ogranicza wzrost cinienia têtniczego krwi. Dodatkowo stwierdzono pozytywny wp³yw MMF na hamowanie nacieku z komórek zapalnych, ograniczenie odk³adania kolagenu III w macierzy
oraz zmniejszenie proliferacji miofibroblastów [2]. Wymienione w³asnoci leku czyni¹ go skutecznym w zapobieganiu procesom w³óknienia.
Ze wzglêdu na swoje w³aciwoci MMF
jest uznanym lekiem immunosupresyjnym,
stosowanym po przeszczepie nerki, jako lek
hamuj¹cy ostre odrzucanie allograftu oraz
przewlek³¹ nefropatiê przeszczepu.
Ostatnio w pimiennictwie pojawi³y siê
doniesienia na temat korzystnego dzia³ania
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leku w pierwotnych i wtórnych glomerulopatiach, do których nale¿¹ mezangialno-w³oniczkowe i b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek, FSGS, nefropatia Iga, toczeñ nerkowy oraz uk³adowe zapalenia naczyñ [2].
Dotychczas opublikowane badania kliniczne dotycz¹ce zastosowania leku w pierwotnych k³êbuszkowych zapaleniach nerek
dotyczy³y ma³ych grup pacjentów opornych
na konwencjonaln¹ terapiê. Doniesienia
wskazuj¹ na ró¿n¹ skutecznoæ MMF w tych
chorobach, co wymaga przeprowadzenia
randomizowanych badañ na wiêkszych grupach pacjentów.
W FSGS wstêpne wyniki pokazuj¹ korzystne dzia³anie leku przejawiaj¹ce siê czêciow¹, b¹d pe³n¹ remisj¹ zespo³u nerczycowego i popraw¹ filtracji k³êbuszkowej.
Z badañ klinicznych wynika, ¿e MMF jest
dobrze tolerowany przez wiêkszoæ pacjentów.
Do najczêciej obserwowanych dzia³añ
niepo¿¹danych nale¿¹ dolegliwoci ¿o³¹dkowo-jelitowe w postaci dyspepsji i biegunki. Czêsto maj¹ one niewielkie nasilenie i
ustêpuj¹ po leczeniu H2-blokerami, inhibitorami pompy protonowej lub zmniejszeniu
dawki MMF. Podczas terapii obserwowano
równie¿ nieliczne przypadki leukopenii.
Najpowa¿niejszym powik³aniem leczenia MMF (opisano 1 przypadek) jest rozwój
choroby limfoproliferacyjnej [9].
Leczenie MMF czêsto pozwala na
zmniejszenie, a nawet ca³kowite odstawienie steroidów, daje równie¿ mo¿liwoæ unikniêcia niekorzystnych efektów dzia³ania inhibitorów kalcyneuryny stosowanych w terapii pierwotnych glomerulopatii.
Opis przypadku

17-letnia dziewczynka przyjêta zosta³a po raz
pierwszy do naszego Oddzia³u w grudniu 2003 roku
z objawami zespo³u nerczycowego w przebiegu
k³êbuszkowego zapalenia nerek o typie zmian minimalnych. Rozpoznanie ustalono na podstawie
biopsji nerki wykonanej w trakcie pobytu w 2000
roku w innym orodku nefrologicznym.
Pierwsze objawy choroby pojawi³y siê w
czerwcu 2003 roku w postaci nieznacznych obrzêków koñczyn dolnych. Po wstêpnych badaniach w
szpitalu w Jeleniej Górze pacjentka przekazana
zosta³a do Wroc³awia celem dalszego leczenia
specjalistycznego.
Po ustaleniu rozpoznania zapalenia k³êbuszków nerkowych o typie zmian minimalnych w terapii stosowano glikokortykoidy, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopêdne oraz hipolipemizuj¹ce. Jednoczenie oznaczono przeciwcia³a
ANA i ANCA, które wypad³y ujemnie, wykluczaj¹c
wtórny charakter glomerulopatii.
Ze wzglêdu na brak skutecznoci leczenia
rozwa¿ano zastosowanie cyklofosfamidu w dawce 100 mg/ dobê, jednak na proponowane leczenie pacjentka nie wyrazi³a zgody.
W grudniu 2003 roku dziewczynka skierowana zosta³a do tut. Oddzia³u Nefrologicznego z
powodu narastaj¹cych obrzêków koñczyn dolnych,
przesiêków do jam cia³a oraz pogorszenia stanu
ogólnego. Podczas pobytu obserwowano dzia³ania niepo¿¹dane steroidoterapii w postaci rozstêpów skórnych oraz tr¹dzik posterydowy. W badaniach laboratoryjnych bia³komocz dobowy wynosi³
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ok. 6 g. Z powodu ponownej odmowy na leczenie
cyklofosfamidem w terapii zastosowano cyklosporynê, prednizon oraz intensywne leczenie odwadniaj¹ce. Pacjentka by³a kilkakrotnie hospitalizowana w tut. Oddziale. W trakcie kolejnych pobytów
stwierdzono utrzymywanie siê cech zespo³u nerczycowego (bia³komocz o zmiennym nasileniu od
4 do 10 g/ dobê), kontrolowano poziom cyklosporyny w surowicy krwi dostosowuj¹c dawkê terapeutyczn¹ oraz stopniowo zmniejszano dawkowanie steroidów, ca³kowicie odstawiaj¹c prednizon w
listopadzie 2004 roku. Kontynuowano równie¿ terapiê brokerem receptora AT-1 dla angiotensyny II
oraz statyn¹. Po ok. 12 miesi¹cach, w grudniu
2004 roku ze wzglêdu na brak efektu stosowanego leczenia (dobowy bia³komocz 6 g/dobê) oraz
celem oceny nefrotoksycznosci cyklosporyny zadecydowano o kontrolnej biopsji nerki.
Obraz histopatologiczny bioptatu nerki wraz z
badaniami immunohistochemicznymi odpowiada³
rozpoznaniu aktywnej fazy FSGS o typie zapadniêtych pêtli (collapsing glomerulopathy), bez cech
nefrotoksycznoci pocyklosporynowej. W styczniu
2005 roku zrezygnowano z leczenia cyklosporyn¹, konwertuj¹c pacjentkê na mykofenolan mofetilu (Cell-Cept) w dawce 2 x 1 g. Kontynuowano
leczenie losartanem oraz simwastatyn¹. Po miesi¹cu w/w leczenia uzyskano zmniejszenie dobowego bia³komoczu do 3 g/24 godz. oraz wzrost
poziomu bia³ka ca³kowitego i albumin. Ze wzglêdu
na poprawê kliniczn¹ zadecydowano o kontynuacji leczenia mykofenolanem mofetilu oraz w³¹czono do terapii metyloprednizolon w dawce 32 mg/
dobê. Podczas kolejnych pobytów w Oddziale
Nefrologii w kontrolnych badaniach biochemicznych stwierdzono czêciow¹ remisjê zespo³u nerczycowego z redukcj¹ bia³komoczu dobowego do
1,4 g/24 godz. oraz ca³kowit¹ normalizacjê w zakresie proteinemii, albuminemii oraz gospodarki
lipidowej. Po 11 miesi¹cach leczenia odstawiono
mykofenolan mofetilu , natomiast jest kontynuowana terapia metyloprednizolonem , losartanem oraz
simwastatyn¹. Obecnie w 3 miesi¹cu po odstawieniu MMF stwierdzamy utrzymywanie siê czêciowej remisji choroby (bia³komocz dobowy ok. 1,01,5 g). W trakcie stosowanego leczenia nie obserwowalimy dzia³añ niepo¿¹danych stosowanych
leków. Prowadzona jest profilaktyka osteoporozy
(Alfakalcidol, Calcium carbonicum).
Dyskusja
W przedstawionym przypadku pocz¹tkowo rozpoznano k³êbuszkowe zapalenie
nerek o typie minimal change disease (biopsja 08.2003), a nastêpnie po roku leczenia
w kontrolnej biopsji (12.2004 roku) opisano
zmiany o typie FSGS. Sugeruje to prawdopodobn¹ wspóln¹ etiologiê obu jednostek
chorobowych lub te¿ przejcie ³agodnej glomerulopatii, jak¹ jest MCD w FSGS wiadcz¹ce o niekorzystnym przebiegu choroby.
Jest te¿ mo¿liwe, ¿e dopiero druga biopsja
z pobraniem wycinków z g³êbszych warstw
kory nerki pozwoli³a ustaliæ prawid³owe rozpoznanie. Jak podaje pimiennictwo MCD
przebiegaj¹ce z ciê¿kim steroido-opornym
zespo³em nerczycowym trudno poddaje siê
leczeniu. Pocz¹tkowo u naszej pacjentki
obserwowano korzystny efekt steroidoterapii, jednak po zmniejszeniu dawki objawy
choroby nawróci³y, a nawet rozwinê³a siê

opornoæ na sterydy, co by³o powodem decyzji o w³¹czeniu cyklofosfamidu. Pacjentka nie wyrazi³a zgody na proponowane leczenie. Po kilku miesi¹cach zosta³a zakwalifikowana do terapii cyklosporyn¹ w dawce
4 mg/ kg mc/dobê, co jest uznanym schematem leczenia immunosupresyjnego w tym
typie k³êbuszkowego zapalenia nerek. W
kilkumiesiêcznej obserwacji nie stwierdzono remisji zespo³u nerczycowego (w dobowej zbiórce moczu bia³komocz waha³ siê od
4 do 10 g/ dobê). Pacjentka wymaga³a leczenia objawowego w postaci doustnych
leków moczopêdnych (Furosemid, Hydrochlorotiazyd, Spironolakton), co pozwoli³o
zmniejszyæ obrzêki koñczyn dolnych. Jednoczasowo stosowano broker receptora AT1 dla angiotensyny II celem dzia³ania nefroprotekcyjnego oraz statynê z powodu zaburzeñ gospodarki lipidowej. Po 12 miesi¹cach terapii cyklosporyn¹ zadecydowano o
kontrolnej biopsji nerki, w której opisano
cechy FSGS o typie zapadniêtych pêtli.
Opieraj¹c siê na pozytywnych doniesieniach
innych autorów na temat skutecznoci mykofenolanu mofetilu w FSGS i bior¹c pod
uwagê ciê¿ki przebieg choroby oraz opornoæ na dotychczasowe leczenie zadecydowano o w³¹czeniu MMF. Ju¿ po miesi¹cu
terapii uzyskano znaczn¹ poprawê w postaci
czêciowej remisji zespo³u nerczycowego.
Pacjentka nadal pozostaje pod nasz¹ obserwacj¹. W bie¿¹cych badaniach stwierdza siê prawid³owe poziomy albumin oraz
bia³ka ca³kowitego, parametry funkcji nerek
w granicach normy, dobowy bia³komocz
ok.1,4 g, bez zaburzeñ gospodarki lipidowej. Przypadek ten pokazuje mo¿liwoæ
uzyskania wysokiej skutecznoci mykofenolanu mofetilu w leczeniu pierwotnego k³êbuszkowego zapalenia nerek FSGS o typie
zapadniêtych pêtli.
Mykofenolan mofetilu jest lekiem immunosupresyjnym o ró¿nych mechanizmach
dzia³ania, co zosta³o wykorzystane nie tylko w transplantologii klinicznej, ale tak¿e w
leczeniu chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym. Wspó³czesne pimiennictwo donosi o ró¿nej skutecznoci leku przy generalnie dobrej tolerancji i nieznacznych objawach niepo¿¹danych.
W publikacji [5] autorzy udowodnili skutecznoæ MMF w leczeniu opornego idiopatycznego zespo³u nerczycowego w przebiegu FSGS, uzyskuj¹c jedn¹ czêciow¹ i
jedn¹ ca³kowit¹ remisjê choroby. W innej
pracy [3] badacze opisali 46 pacjentów z
pierwotn¹ glomerulopati¹, w tym 18 z FSGS
przebiegaj¹cym z ciê¿kim zespo³em nerczycowym i/lub towarzysz¹c¹ niewydolnoci¹
nerek, u których zastosowano MMF z powodu braku skutecznoci standardowego
leczenia. Sporód 18 chorych ca³kowit¹ remisjê uzyskano w 2 przypadkach, czêciow¹ w 6, a u 2 obserwowano wzrost proteinurii. W artykule [7] przedstawiono badanie, w którym zastosowano MMF u 11 doros³ych pacjentów z FSGS i wspó³istniej¹cym
zespo³em nerczycowym przez redni okres
28 tygodni, uzyskuj¹c zmniejszenie bia³komoczu z 6,8 do 5,7 g/dobê, w ¿adnym przypadku nie uzyskano jednak remisji choroby.
W wietle dotychczasowych badañ klinicznych na niezbyt du¿ych grupach pacjentów mykofenolan mofetilu wydaje siê byæ
korzystn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ u pacjentów

D. Cis³o i wsp.

z opornym na standardowe leczenie zespo³em nerczycowym. Nawet w fazie pocz¹tkowej niewydolnoci nerek zastosowanie
MMF mo¿e przynieæ efekty w postaci ca³kowitej lub czêciowej remisji zespo³u nerczycowego, a nawet poprawê filtracji k³êbuszkowej. Jednak istniej¹ równie¿ doniesienia o braku skutecznoci, a nawet pogorszeniu funkcji nerek w przebiegu leczenia MMF. Nie s¹ znane czynniki pozwalaj¹ce przewidzieæ pozytywny efekt terapeutyczny po zastosowaniu MMF w leczeniu FSGS.
W publikacji [5] opisano efekty leczenia
MMF w dawce 1,5-2,0 g/dobê u 10 pacjentów z FSGS opornym na steroidoterapiê,
którzy byli cyklosporyno-zale¿ni lub oporni,
w po³¹czeniu z prednizonem przez okres 6
miesiêcy. Tylko w jednym przypadku zaobserwowano umiarkowane zmniejszenie bia³komoczu z 12,6 do 10,8 g/ dobê. Na koñcu
badania u wszystkich pacjentów nadal utrzy-

mywa³y siê objawy zespo³u nerczycowego.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e MMF mo¿e
przynosiæ korzyci w innych pierwotnych
glomerulopatiach (b³oniaste i mezangialnorozplemowe k³êbuszkowe zapalenie nerek
opisywane s¹ równie¿ pozytywne skutki
wprowadzenia leku we wtórnych k³êbuszkowych zapaleniach nerek w przebiegu tocznia lub ziarniniaka Wegnera.
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