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Zespó³ nerczycowy u chorej z RZS leczonej
etanerceptem
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Stanis³aw NIEMCZYK1

Etanercept jest rekombinowanym dimerem bia³ka receptorowego dla ludzkiego TNF stosowanym z dobrym efektem w leczeniu RZS i innych chorób reumatycznych. W literaturze opisywano liczne powik³ania leczenia etanerceptem:
reakcje zapalne w miejscu iniekcji, zaka¿enia oportunistyczne, powik³ania neurologiczne, choroby limfoproliferacyjne i zespo³y toczniopodobne. Powik³ania
pod postaci¹ glomerulopatii s¹ niezwykle rzadkie. Przedstawiamy przypadek
chorej leczonej etanerceptem z powodu RZS, powik³any wyst¹pieniem zespo³u
nerczycowego. Przedstawilimy przebieg, wyniki badañ (w biopsji nerki stwierdzono ogniskowe segmentalne szkliwienie k³êbuszków nerkowych) oraz wyniki leczenia du¿ymi dawkami steroidów. Aktualnie, po dwóch latach obserwacji,
stan chorej jest dobry, jest w pe³nej remisji zespo³u nerczycowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 262-265)

Nephrotic syndrome in rheumatoid arthritis (RA) patient
treated with etanercept
Etanercept is a recombinant dimer of human TNF receptor often used in the
treatment of rheumatoid arthritis (RA) and other rheumatoid disease. The lot of
etanercept side effects are documented; regional inflammatory reactions, increased risk of opportunistic infections, neurological complications, increased
risk of lymphoproliferative disorders and lupoid syndrome. Glomerulopaties
complications are very rare. We observed a women with rheumatoid arthritis
treated with etanercept. Therapy was complicated with nephritic syndrome. The
run of the disease, laboratory data and renal biopsy results (focal segmental
glomerular sclerosis) were presented . After two years observation the patient
is in good condition, complete remission of nephrotic syndrome is observed.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 262-265)
Wstêp
Etanercept jest rekombinowanym dimerem bia³ka receptorowego dla ludzkiego TNF
zwi¹zanym z immunoglobulin¹ IgG1, uzyskiwanym na drodze in¿ynierii genetycznej.
Jako receptor dimeryczny etanercept ma
wiêksze powinowactwo do TNFa ni¿ monomeryczne receptory zlokalizowane w b³onie
komórkowej. Jego dzia³anie polega na kompetycyjnym hamowaniu wi¹zania TNFa z
receptorami zlokalizowanymi na powierzchni komórek [10].
Etanercept jest stosowany w leczeniu
RZS i aktywnego m³odzieñczego zapalenia
stawów opornego na leki modyfikuj¹ce chorobê (w tym metotrexat) [17]. W ostatnich
latach by³y próby stosowania leków z tej grupy w leczeniu uk³adowych zapaleñ naczyñ
z obecnoci¹ przeciwcia³ ANCA [18]. Podejmowane s¹ te¿ próby leczenia amyloidozy
AA z zespo³em nerczycowym przy u¿yciu
leków anty TNF-a [5,14].
Wród dzia³añ niepo¿¹danych jako najczêstsze opisywano reakcje zapalne w miejscu iniekcji oraz reakcje anafilaktyczne. U
osób leczonych istnieje zwiêkszone ryzyko
zaka¿eñ oportunistycznych (grulicy, infekcji pneumocystis carini). Do rzadszych powik³añ nale¿¹ powik³ania neurologiczne demielinizacyjne (rzut SM, zapalenie nerwu
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wzrokowego), zwiêkszone ryzyko chorób
limfoproliferacyjnych, leukoklastyczne zapalenie naczyñ oraz zespo³y toczniopodobne
[2,7,8,9,13,15,18]. Czêstym znaleziskiem u
osób leczonych by³y dodatnie miana przeciwcia³ ANA i Ds DNA w klasie IgM, rzadziej
przeciwcia³a przeciwko cytoplazmie neutrofilów (pANCA) [3]. Powik³ania ze strony nerek s¹ rzadkie.
Opis przypadku

54-letnia kobieta od 1,5 roku leczona w Klinice Reumatologicznej z powodu RZS, zosta³a przeniesiona do naszej Kliniki z powodu cech zespo³u
nerczycowego. Od 1,5 roku by³a leczona z powodu RZS pocz¹tkowo Metotrexatem w dawce 7,5
mg/dobê, nastêpnie wobec nieskutecznoci leczenia otrzyma³a leflunomid. Ze wzglêdu na cechy
uszkodzenia mi¹¿szu w¹troby (wzrost transaminaz) lek odstawiono po kilku miesi¹cach terapii.
Ponadto stosowano domiêniowo i dostawowo iniekcje steroidów oraz doranie niesteroidowe leki
przeciwzapalne. Na 2 miesi¹ce przed hospitalizacj¹ w Klinice Nefrologii zosta³a przyjêta do Kliniki
Reumatologicznej z powodu zaostrzenia choroby.
Stwierdzono bolesnoæ 12, obrzêk 9 stawów, a w
badaniach laboratoryjnych nasilenie procesu zapalnego: OB 94mm, CRP 42 mg/l, czynnik reuma-
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toidalny 1520 IU/ml. W surowicy obecne by³y przeciwcia³a przeciwj¹drowe w mianie 1:160 (n. do
1:320) o typie wiecenia plamistym, stê¿enie sk³adowej C3 dope³niacza 139 mg /dl (n. 55-120), a
sk³adowej C4 16 mg/dl (n.16-47 mg/dl). Stê¿enie
kreatyniny wynosi³o 0,99 mg/dl. Sk³ad morfologiczny krwi przy przyjêciu; Erytrocyty 4,22 mln, Hb 12,2
g/dl, Ht 38%, Leukocyty 6,2 tys, Plt 326 tys. Nie
stwierdzono bia³komoczu. W³¹czono metotrexat w
dawce 17,5 mg raz w tygodniu oraz Etanercept
(Enbrel) w dawce 25 mg podskórnie 2 razy w tygodniu. Nie stwierdzono nietolerancji leków. Zosta³a wypisana z zaleceniem ambulatoryjnej opieki reumatologicznej. Po 1,5 miesi¹cu leczenia Etanerceptem pacjentka zaobserwowa³a obrzêki podudzi i stóp. Otrzyma³a furosemid w dawce 1 x 40
mg doustnie, badania moczu nie wykonano. Obrzêki stopniowo narasta³y a masa cia³a wzros³a o 7
kg. Nie stwierdzono gor¹czki, dreszczy, zmian skórnych, objawów infekcji. W dniu hospitalizacji w Klinice Reumatologii wykonano badanie ogólne moczu, w którym stwierdzono bia³komocz 474 mg w
100 ml, bez leukocyturii, krwinkomoczu, wa³eczkomoczu. Stê¿enie kreatyniny wynosi³o 1.13 mg/
dl (GFR 84 ml/min. wg wzoru C-G). Chora zosta³a
przeniesiona do Kliniki Nefrologii.
W badaniu przedmiotowym przy przyjêciu
stwierdzono masywne obrzêki stóp, podudzi, d³oni i powiek. Cinienie têtnicze wynosi³o 160/95 mm
Hg, czynnoæ serca miarow¹ 84 na minutê. Nad
polami p³ucnymi stwierdzono st³umienie odg³osu
opukowego i ciszenie szmeru pêcherzykowego
u podstaw obu p³uc, z wiêkszym st³umieniem po
stronie prawej. W badaniu RTG klp stwierdzono
p³yn w obu jamach op³ucnowych: ladow¹ iloæ po
stronie lewej, po stronie prawej siêga³ do 6 miêdzy¿ebrza. W badaniu USG opisano nerki prawid³owej wielkoci, bez zastoju moczu i obecnoci
z³ogów. W badaniach biochemicznych: Erytrocyty
3,47 mln/mm3, Hb 10 g/dl, Ht 29,1%, Leukocyty
5,9 tys/mm3, Plt 362 tys/mm3, OB 113mm/ 1 godz.,
CPR 5.6 mg/l, stê¿enie kreatyniny 1,46 mg/dl,
mocznika 30 mg/dl, sodu 136 mmol/l, potasu 3,8
mmol/dl, wapnia 2,06 mmol/l, cholesterolu ca³kowitego 260 mg/dl, LDL 167 mg/dl, albuminy 2,8
mg/dl, fibrynogenu 530 mg/dl. W badaniu ogólnym
moczu stwierdzono; bia³komocz 410 mg/dl, L. 0-2
wpw, E. 0-2 wpw, nie stwierdzono wa³eczków. Bia³komocz dobowy wynosi³ 5,7 g. Przeciwcia³a ANA,
anty DS. DNA, anty GBM, p-ANCA, c-ANCA by³y
ujemne. W badaniu dopplerowskim wykluczono zakrzepicê ¿y³ nerkowych.
Zmodyfikowano leczenie hipotensyjne: w³¹czono enalapril 2 x 20 mg na dobê, bisoprolol 5
mg na dobê, lacydypinê 4 mg na dobê. Dawkê furosemidu zwiêkszono do 2x 80 mg na dobê. W³¹czono simwastatynê 20 mg na dobê. Wykonano
biopsjê nerki w której stwierdzono cechy zapalenia k³êbuszków nerkowych o typie ogniskowo segmentalne szkliwienie k³êbuszków (FSGS) o miernym stopniu nasilenia, bez cech obecnoci z³ogów
immunoglobulin IgG, M, A, sk³adowych dope³niacza C3, C1q, lekkich ³añcuchów immunoglobulin
?, ? ani fibrynogenu. Barwienia na obecnoæ amyloidu (badanie z tioflawin¹, czerwieni¹ Kongo i
Saturna) wypad³y ujemnie. Nie stwierdzono obecnoci zmian ródmi¹¿szowych co wiadczy³o o
krótkim czasie trwania zapalenia. Badanie w mikroskopie elektronowym wykaza³o odcinkowe

Rycina 1
Barwienie metod¹ Jones'a: widoczne dokonuj¹ce siê odcinkowe twardnienie pêtli naczyniowej.
Jones staining - segmental hardening of capillary loops.

Rycina 2
Barwienie metod¹ PAS. Widoczny mierny rozplem mezangium w k³êbuszkach.
PAS staining- moderate mesangial proliferation in the glomeruli.

twardnienie pêtli naczyniowej przy wiêkszoci zachowanych wypustek stopowatych podocytów.
Stanowi to podstawê rozpoznania wtórnego twardnienia k³êbuszków. Wyniki przedstawiaj¹ ryciny 1-4.
Po uzyskaniu wyników biopsji pacjentka otrzyma³a trzykrotnie wlewy do¿ylne z 1000 mg metylprednizolonu, a nastêpnie encorton doustnie w
dawce 60 mg na dobê. Etanercept oraz metotrexat i niesterydowe leki p-zapalne odstawiono. Uzyskano szybk¹ remisjê zespo³u nerczycowego. W
kontroli po 3 miesi¹cach stan ogólny pacjentki uleg³
poprawie, zg³asza³a miernie nasilone obrzêki stawów miêdzypaliczkowych wystêpuj¹ce okresowo.
Cinienie têtnicze wynosi³o 100/60 mmHg, Stê¿e-
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nie kreatyniny 1,0 mg/dl, GFR 85 ml/min. Bia³komoczu nie stwierdzono. Otrzyma³a IV puls z 1000
mg metylprednizolonu, dawkê encortonu zredukowano do 30 mg/dobê. Po kolejnych trzech miesi¹cach stê¿enie kreatyniny wynosi³o 1.12 mg/dl, badanie ogólne moczu by³o prawid³owe. Podano V
puls z metylprednizolonu, a dawkê encortonu zredukowano do 15 mg. Pacjentka od 18 miesiêcy
jest w pe³nej remisji zespo³u nerczycowego, a funkcja nerek jest prawid³owa ( GFR 92 ml/min).
Omówienie
U osób leczonych z powodu RZS najczêstsz¹ przyczyn¹ zespo³u nerczycowego
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Rycina 3
Barwienie metod¹ PAS. Widoczny mierny rozplem mezangium w k³êbuszkach.
PAS staining- moderate mesangial proliferation in the glomeruli.

Rycina 4
Badanie w mikroskopii elektronowej: Odcinkowe twardnienie pêtli naczyniowej przy zachowanych wyrostkach stopowatych podocytów.
Electronic microscope image - segmental sclerosis of vascular loop with preserved podocyte foot processes.

i niewydolnoci nerek jest amyloidoza AA.
Rzadko mo¿na siê spotkaæ z wyst¹pieniem
zapaleñ k³êbuszków nerkowych wywo³anych
stosowanymi lekami. W przesz³oci, przy
czêstszym ni¿ obecnie stosowaniu penicylaminy i soli z³ota obserwowano nefropatiê
b³oniast¹.
Leki biologiczne (etanercept, adalimumab, infliximab), wp³ywaj¹ce na aktywnoæ
cytokin pozapalnych i odpowied immunologiczn¹ s¹ skuteczne w leczeniu niektórych
chorób autoimmunologicznych, ale te¿
mog¹ byæ przyczyn¹ innych schorzeñ z tej
grupy (np. SLE) [6,7,8,11,12,13,15].
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Do chwili obecnej opisano pojedyncze
przypadki wyst¹pienia k³êbuszkowych zapaleñ nerek u osób leczonych lekami biologicznymi [1,4,16]. Pierwszy przypadek wyst¹pienia zespo³u nerczycowego w przebiegu
leczenia anty TNFa opisa³ A.A den Bronder
w 2003r. U chorego leczonego Adalimumabem wyst¹pi³ zespó³ nerczycowy. W biopsji
nerki stwierdzono nefropatiê b³oniast¹, aczkolwiek przebieg choroby by³ bardziej typowy dla nefropatii zmian minimalnych. Bia³komocz ust¹pi³ po odstawieniu leku i w³¹czeniu encortonu [1].
M.B. Stokes w 2005r. opisa³ 5 chorych z

wieloletnim ciê¿kim RZS, u których w trakcie leczenia wyst¹pi³ bia³komocz nerczycowy, krwinkomocz i niewydolnoæ nerek. Opisanych 5 pacjentów by³o przez wiele (1030) lat leczonych z powodu ciê¿kich postaci RZS z licznymi zmianami stawowymi i
deformacjami w obrêbie licznych stawów.
Leki biologiczne stosowane by³y przez d³ugi okres (3-30 miesiêcy). U 4 osób rozwinê³a siê niewydolnoæ nerek. W surowicach
stwierdzono u 4 osób wysokie miano przeciwcia³ przeciwj¹drowych ANA, ds. DNA, u
2 osób obni¿one stê¿enie C3 i C4 dope³niacza, u 2 osób dodatnie miano przeciwcia³
ANCA. U 1 chorego nie stwierdzono odchyleñ w badaniach serologicznych. W bioptatach nerki stwierdzono u 2 osób toczniowe
zapalenie nerek ( klasy III i IV), u jednej osoby nefropatiê b³oniast¹, u 2 osób sk¹poimmunologiczne zapalenie k³êbuszków nerkowych z obecnoci¹ pó³ksiê¿yców. U 4 osób
przerwano leczenie lekiem biologicznym,
wdro¿ono leczenie immunosupresyjne (steroidy, cyklofosfamid, cyklosporynê A, MMF).
U pacjenta, u którego kontynuowano leczenie etanerceptem wyst¹pi³y objawy zapalenia naczyñ p³ucnych (krwotoki p³ucne), leczenie przerwano, natomiast chory zgin¹³
najprawdopodobniej z powik³añ infekcyjnych
[16]. Tak¿e w 2005 r. G. Chin opisa³ przypadek wyst¹pienia zespo³u nerczycowego u
m³odej kobiety leczonej infliximabem z powodu ³uszczycy. Bia³komocz wyst¹pi³ po
krótkim okresie leczenia (chora otrzyma³a
³¹cznie 4 dawki leku). W biopsji nerki rozpoznano nefropatiê b³oniast¹. Po w³¹czeniu
sterydów i odstawieniu infliximabu uzyskano remisjê choroby [4].
Pacjentka leczona w naszym orodku
otrzymywa³a leczenie anty TNFa przez stosunkowo krótki okres (6 tygodni). W tym
czasie nie przyjmowa³a innych leków mog¹cych byæ potencjaln¹ przyczyn¹ glomerulopatii (NLPZ, soli z³ota, penicylaminy).
Bia³komocz stwierdzono po raz pierwszy ju¿
po rozpoczêciu leczenia etanerceptem, a
brak zmian ródmi¹¿szowych w badaniu
biopsyjnym przemawia³ za krótkim czasem
trwania glomerulopatii. W surowicy pacjentki
nie stwierdzono obecnoci przeciwcia³ przeciwj¹drowych (aczkolwiek by³y one obecne
przed rozpoczêciem terapii etanerceptem),
przeciwcia³ ANCA ani anty GBM. Nie opisano dotychczas podobnej sytuacji klinicznej.
Opisany przypadek wydaje siê byæ
szczególnie istotny ze wzglêdu na rzadkoæ
powik³ania, przebieg schorzenia oraz koniecznoæ ró¿nicowania z innymi patologiami, przede wszystkim amyloidoz¹ (do czego najbardziej przydatne by³o wykonanie
biopsji nerki) jak równie¿ korzystne rokowanie po wdro¿eniu leczenia. Leczenie du¿ymi dawkami steroidów by³o u naszej chorej
w pe³ni skuteczne.
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