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Leczenie dzieci ze steroidoopornym zespo³em
nerczycowym - dowiadczenia jednego
orodka na podstawie wieloletniej obserwacji

Iwona OGAREK
Dorota DRO¯D¯
Ewa WIERZCHOWSKA-S£OWIACZEK

Leczenie pacjentów ze steroidoopornym zespo³em nerczycowym (SOZN)
jest przedmiotem wielu kontrowersji. Najczêciej stosowanymi schematami leczenia s¹ du¿e dawki do¿ylnych steroidów, inhibitory kalcyneuryny oraz mykofenolan mofetylu (MMF) w ró¿nych zestawieniach tych leków. W niniejszej pracy
przedstawiono analizê przebiegu leczenia 28 pacjentów ze SOZN leczonych w
Klinice Nefrologii CMUJ w Krakowie w latach 1994-2011, zakwalifikowanych do
miedzynarodowego rejestru PodoNet. redni okres obserwacji wynosi³ 8,6±4,9
lat. Histopatologicznie 46,3% stanowili pacjenci z MCNS (minimal change nephrotic syndrome), 21,4% z DMP (diffuse mesangial proliferation) i 32,3% z FSGS
(focal segmental glomerulosclerosis). Trwa³¹ remisjê lub poprawê uzyska³o 19
pacjentów (67,9%). Najwiêkszy odsetek remisji uzyskali pacjenci z DMP (83,3%),
nastêpnie z MCNS (69,2%), najmniejszy z FSGS (55,6%). Lekiem immunosupresyjnym stosowanym u wszystkich pacjentów by³a cyklosporyna A (CsA); pulsy
metyloprednisolonu (Mtp) stosowano u 20 pacjentów (71,4%); wspólne leczenie CsA i Mtp stosowano u 64,3% a CsA i MMF u 50% pacjentów. W pojedynczych przypadkach stosowano inne schematy leczenia obejmuj¹ce leki alkiluj¹ce najczêciej w po³¹czeniu z Mtp. Stosowanie CsA jako leku I rzutu doprowadzi³o do przejciowej lub trwa³ej remisji albo poprawy u 46,2 % pacjentów, podobnie jak ³¹czne zastosowanie CsA i Mtp (45,4%). Do³¹czenie MMF do CsA
doprowadzi³o do remisji u 45,5% opornych do tej pory pacjentów. 25% pacjentów nie uzyska³o poprawy w ca³ym okresie obserwacji pomimo stosowania ró¿nych schematów leczenia. U 14,3 % (4) pacjentów obserwowano pogorszenie
czynnoci nerek, u po³owy (2) - wymagaj¹cej leczenia nerkozastêpczego. 3 pacjentów (10,7%), w chwili zakoñczenia obserwacji pozostawa³o w remisji bez
leczenia. 60,7% pacjentów by³o leczonych CsA powy¿ej 5 lat, bez klinicznie istotnych skutków ubocznych stosowanego leczenia. Steroidoporny zespó³ nerczycowy jest zespo³em heterogennym, u pod³o¿a którego le¿¹ zarówno czynniki
genetyczne jak i nie genetyczne. Jest ponadto chorob¹ rzadk¹, dlatego te¿ wiedza na temat przyczyn i efektywnoci leczenia jest ograniczona. W celu ustalenia mo¿liwego pod³o¿a genetycznego, skutecznych oraz bezpiecznych schematów leczenia konieczne s¹ wieloorodkowe badania, obejmuj¹ce mo¿liwie
najwiêksz¹ grupê pacjentów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 89-97)
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Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome in
children - a single center long term follow-up experience
Treatment of the patients with steroidresistant nephrotic syndrome (SRNS)
remains much controversial. The most commonly used protocols include the
high-dose intravenous corticosteroids, calcineurin inhibitors and mycophenolan
mophetil in different combinations of these drugs. This paper presents treatment summary of 28 patients with SRNS scheduled for and international PodoNet
registry at Department of Pediatric Nephrology, University Children's Hospital
of Cracow - in the years 1994-2011. The mean observation period was 8,6±4,9
years. Histopathologically there were 46,3% of patients with minimal change
nephrotic syndrome (MCNS), 21,4% with diffuse mesangial proliferation (DMP)
and 32,3% with focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). Total remission or
improvement was achieved in19 patients (67,9%). The highest rate of remission
was achieved in patients with DMP (83,3%), then next with MCNS (69,2%) and
the lowest with FSGS (55,6%), respectively. All patients were treated with Cyclosporine (CsA). High-dose methylprednisolon (Mtp) was used in 20 patients
(71,4%); CsA and Mtp together were used in 64,3%, CsA and mycofenolate
mophetil (MMF) in 50% patients. In several cases other protocols of treatment
such as alkylating agents, the most often including Mtp, were employed. Treatment with CsA as a first choice medication led either to remission or partial
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response in 46,2% of patients same like as CsA and Mtp in 45,4%. MMF combined with CsA caused remission in 45,5% in resistant patients until now. No
response was achieved in 25% patients within all given period of observation in
spite of treatment modality used. 14,3% (4) patients developed renal failure, half
of them stepped into end-stage renal failure and required dialysis therapy. At
the end of observation 3 patients (10,7%) remained still in clinical remission
with no treatment. 60,7% of patients were treated with CsA more than 5 years
without significant side effects. SRNS is considered as heterogenous syndrome
with genetical and non-genetical background. It is also a rare disease and therefore knowledge about the causes and treatment effectiveness is limited. In order to determine the possible genetical bias, to establish efficacy and safety of
particular treatment regimens - multicentre study involving the largest possible
group of patients is required.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 89-97)

Wprowadzenie
Zespó³ nerczycowy (ZN) jest jedn¹ z
najczêstszych manifestacji chorób k³êbuszków nerkowych w wieku dzieciêcym. ZN jest
zespo³em objawów klinicznych i biochemicznych spowodowanych bia³komoczem przekraczaj¹cym zdolnoci kompensacyjne
ustroju. Charakteryzuje siê obecnoci¹ zdefiniowanego bia³komoczu, hipoalbumiemii,
hiperlipidemii oraz obrzêkami.
Jest zespo³em heterogennym, u pod³o¿a którego le¿¹ zarówno czynniki genetyczne jak i nie genetyczne. W wiêkszoci bioptatów nerek dzieci (80%) z ZN stwierdza siê
zmiany minimalne (minimal change nephrotic syndrome MCNS). U pod³o¿a pozosta³ych wyró¿nia siê ogniskowe, segmentalne
szkliwienie k³êbuszków nerkowych (focal
and segmental glomerulosclerosis FSGS),
zmiany o charakterze rozplemu mezangialnego (diffuse mesangial proliferation DMP)
oraz inne pierwotne lub wtórne k³êbuszkowe zapalenia nerek.
Leczenie zespo³u nerczycowego pozostaje nadal wyzwaniem dla pediatrów i nefrologów dzieciêcych. Stosowane wspó³czesne schematy lecznicze pozwalaj¹ uzyskaæ
remisjê u ponad 80% dzieci z pierwszym
rzutem zespo³u nerczycowego. U pozosta³ych chorych brak reakcji po 4 tygodniach
leczenia upowa¿nia do stwierdzenia steroidoopornoci (SOZN)
Leczenie idealne prowadzi do ca³kowitej remisji, jakkolwiek pacjenci z czêciow¹
remisj¹ maj¹ lepsz¹ prognozê ni¿ pacjenci
nieodpowiadaj¹cy na leczenie (1), u których
ryzyko rozwoju schy³kowej niewydolnoci
nerek jest wysokie.
Odsetek pacjentów steroidoopornych w
populacji dzieci z ZN waha siê miêdzy 7 a
18%. Grupa ta stanowi przedmiot najwiêkszej troski ze wzglêdu na trudnoci w uzyskaniu remisji choroby oraz progresjê do
przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN), której SOZN jest czêst¹ przyczyn¹. W 10-letniej obserwacji schy³kowa niewydolnoæ
nerek (SNN) rozwija siê u 30-40% dzieci ze
SOZN (5, 31).
W ostatnich latach opisano wiele anomalii genowych odpowiedzialnych za wyst¹pienie objawów zespo³u nerczycowego niereaguj¹cego na standardow¹ steroidoterapiê. Geny te koduj¹ bia³ka bior¹ce udzia³ w
rozwoju oraz bia³ka strukturalne k³êbuszkowych komórek nab³onkowych - podocytów
³¹cznie z ich wypustkami i b³on¹ szczelinowat¹. Uwarunkowane genetycznie zespo³y
nerczycowe histopatologicznie mog¹ prezentowaæ zmiany o charakterze zmian mi-
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nimalnych, proliferacji mezangialnej, ogniskowego segmentalnego szkliwienia lub rozlanego stwardnienia mezangium i dziedziczyæ siê w sposób autosomalny recesywny,
autosomalny dominuj¹cy lub obu tych postaciach. Mog¹ ujawniaæ siê bezporednio
po urodzeniu lub w pierwszych 3 miesi¹cach
¿ycia jako wrodzony zespó³ nerczycowy. ZN
ujawniaj¹cy siê miêdzy 3 a 12 miesi¹cem
¿ycia klasyfikuje siê jako postaæ niemowlêc¹ i w tych przypadkach najczêciej przyczyn¹ jest defekt monogenowy (2/3 pacjentów ze steroidoopornym zespo³em nerczycowym z manifestacj¹ w pierwszym roku
¿ycia ma mutacjê genow¹) (19). U dzieci
starszych i doros³ych patogeneza ZN jest
najczêciej wieloczynnikowa (infekcyjna lub
immunologiczna) ale nie mo¿na wykluczyæ
równie¿ defektu genetycznego z pónym
pocz¹tkiem. Genetycznie uwarunkowane
formy ZN mog¹ wystêpowaæ samodzielnie
lub w po³¹czeniu z manifestacj¹ pozanerkow¹ w postaci zespo³u objawów. U pacjentów steroidoopornych powinno siê d¹¿yæ do
wykonania badañ genetycznych potwierdzaj¹cych b¹d wykluczaj¹cych wrodzone t³o
choroby, w istotny sposób zmieniaj¹ce odpowied na stosowane leczenie (21).
Pierwszym powszechnie stosowanym
schematem leczenia w SOZN jest intensyfikacja terapii steroidami poprzez stosowanie wysokich dawek do¿ylnych w postaci
pulsów metyloprednisolonu (Mtp) w tzw.
schemacie Mendozy (43). Nie nale¿y zapominaæ, ¿e schemat ten oprócz steroidów
do¿ylnych uwzglêdnia stosowanie zmniejszaj¹cych siê dawek prednisonu (co drugi
dzieñ) oraz leków alkiluj¹cych i jest nazywany w literaturze protoko³em trójlekowym.
Kolejnymi, powszechnie stosowanymi przez
nefrologów dzieciêcych w leczeniu SOZN
lekami s¹ inhibitory kalcyneuryny, zw³aszcza cyklosporyna A (CsA), uwa¿ana obecnie za lek pierwszego wyboru w SOZN u
dzieci (6, 20, 33). Czêsto stosowanymi schematami leczenia o wy¿szej efektywnoci ni¿
monoterapia CsA s¹ po³¹czenia CsA i prednisolonu lub CsA i Mtp w ró¿nych kombinacjach tych leków. Cyklofosfamid oraz inne
leki alkiluj¹ce (chlorambucil) s¹ kolejn¹ alternatyw¹ leczenia SOZN. Ze wzglêdu na
gorsze efekty ni¿ leczenie CsA - a tak¿e ze
wzglêdu na cytotoksycznoæ - przez wiêkszoæ nefrologów dzieciêcych nie s¹ traktowane jako leki pierwszego wyboru w leczeniu SOZN. W ostatnich latach w pimiennictwie pojawia siê coraz wiêcej doniesieñ
potwierdzaj¹cych przydatnoæ mykofenolanu mofetylu (MMF) w leczeniu k³êbuszko-

wych zapaleñ nerek manifestuj¹cych siê
równie¿ SOZN (2, 8, 29).
Szeroko stosowane w leczeniu obni¿aj¹cym bia³komocz w SOZN (u¿ywane przez
97% lekarzy w USA) s¹ równie¿ inhibitory
konwertazy angiotensyny (angiotensin-converting enzyme inhibitor ACEI) oraz blokery receptora angiotensyny II (angiotensin
receptor blockers ARBs) (27). Brak jednak
obecnie badañ ukazuj¹cych wp³yw tego leczenia na d³ugoterminow¹ prognozê w
SOZN (21).
Cel pracy
Celem pracy by³o przeanalizowanie
przebiegu choroby oraz leczenia pacjentów
ze SOZN pozostaj¹cych w opiece Kliniki
Nefrologii Dzieciêcej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego (USD) w Krakowie. Definicja i kryteria rozpoznania SOZN a tak¿e
osi¹gniêcie remisji i pojawienie siê nawrotu
ZN by³y definiowane zgodnie z kryteriami
International Study of Kidney Disease in
Children (ISKDC) (24).
Materia³ i metody

Definicje
Zespó³ nerczycowy by³ zdefiniowany wg powszechnie wystêpuj¹cych kryteriów obejmuj¹cych
bia³komocz > 40 mg/m2/h lub > 50 mg/kg m.c/dobê,
hipoalbuminemiê (<25 g/l) oraz obrzêki (24). Steroidoopornoæ by³a definiowana jako brak reakcji
na leczenie pe³n¹ dawk¹ prednisonu przez 4 tygodnie. Pod pojêciem remisji mieci³ siê bia³komocz
poni¿ej ladowego (0 lub lad w tecie paskowym)
z ca³kowitym ust¹pieniem objawów klinicznych i
wzrostem osoczowego stê¿enia albuminy powy¿ej 35 g/l (24). Za poprawê uznawano utrzymywanie siê bia³komoczu w granicach 0,2-1,5 g/l stowarzyszone ze wzrostem osoczowego stê¿enia
albuminy powy¿ej 25 g/l i popraw¹ objawów klinicznych; za brak poprawy uznawano obecnoæ bia³komoczu > 1,5 g/l, z utrzymuj¹cymi siê obrzêkami i/lub
parametrami biochemicznymi pe³noobjawowego
zespo³u nerczycowego. Uzyskane dane przedstawione zosta³y przy pomocy redniej arytmetycznej
z obliczeniem odchylenia standardowego.
Pacjenci
Badaniem objêto 28 pacjentów: 16 dziewczynek (57,1%) i 12 ch³opców (42,9%) leczonych w
Klinice Nefrologii Dzieciêcej USD w Krakowie w
latach 1994-2011 z rozpoznaniem steroidoopornego zespo³u nerczycowego pozostaj¹cych w opiece Kliniki w okresie kwalifikowania pacjentów do
rejestru Podonet (marzec - maj 2010) oraz w okresie póniejszym. Pacjenci z chorobami uk³adowyI. Ogarek i wsp.

Tabela I
Wybór terapii immunosupresyjnej u dzieci z SOZN.
Choice of immunosupressive treatment in children suffering to SRNS.
w y bór
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MMF
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0

0

0

0

1

3

0

0

1

0

5

V

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Razem

16

18

4

4

13

6

3

2

3

1

-

R lub P

12

13

4

3

10

5

3

1

2

1

-

Cyph - cyklofosfamid. R - remisja; P - poprawa
Tabela II
Leczenie immunosupresyjne II wyboru u pacjentów
leczonych CsA jako lekiem I wyboru.
Second choice immunosupressive treatment in patients treated with use of CsA as a first choice drug.

II w y bór

Tabela III
Leczenie immunosupresyjne II rzutu u pacjentów
leczonych CsA + Mtp jako schematem I rzutu.
Second choice immunosupressive treatment in patients treated with CsA + Mtp as a first choice drugs.

II w y bór

mi, z wtórnymi glomerulopatiami oraz wywiadem
przewlek³ego odmiedniczkowego zapalenia nerek
byli z badania wykluczeni.
redni wiek w I rzucie choroby wynosi³ 4 ±
3,2 lat i mieci³ siê w przedziale od 6 miesiêcy do
12 lat. Rozk³ad pacjentów w poszczególnych przedzia³ach wiekowych pocz¹tku choroby przedstawia³ siê nastêpuj¹co: < 2 lat - 13 pacjentów (46,4%);
> 2 < 5 lat - 8 pacjentów (28,6%); > 5 < 10 lat - 5
pacjentów (17,9%); > 10 lat - 2 pacjentów ( 7,1%).
Okres obserwacji wynosi³ od 6 miesiêcy do
17 i pó³ lat (rednio 8,6 ± 4,9 lat). 12 pacjentów
(42,9 %) pozostawa³o w obserwacji ponad 10 lat,
9 pacjentów (32,1%) by³o obserwowanych od 5
do 10 lat, 3 pacjentów (10,7%) mieci³o siê w przedziale obserwacji od 2 do 5 lat a tylko 4 (14,3%)
pacjentów mia³o historiê choroby krótsz¹ ni¿ 2 lata.
Wszyscy pacjenci spe³niali kryteria rozpoznania SOZN. rednie osoczowe stê¿enie bia³ka ca³kowitego oraz albuminy w chwili w³¹czania leczenia immunosupresyjnego wynosi³o odpowiednio
45,6 ± 10,3 i 21,0 ± 7,4 g/l.
Zmiany histopatologiczne obserwowane w
grupie badanych pacjentów w pierwszej wykonanej biopsji nerki przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 13/
28 pacjentów prezentowa³o zmiany o typie MCNS,
6/28 o typie DMP, 9/28 o typie FSGS.
Nadcinienie têtnicze w pocz¹tkowym okresie choroby obserwowano u 11 pacjentów (39,3%).
Sta³y krwinkomocz wystêpowa³ u 5 (17,9%) ,
zmienny u 4 pacjentów (14,3%) (3 dziewczynek, 6
ch³opców).
Schematy leczenia
U wiêkszoci pacjentów z rozpoznan¹ steroidoopornoci¹ po wykonaniu biopsji nerki w³¹czano jako lek immunosupresyjny pierwszego rzutu
Mtp w pulsach wg schematu Mendozy lub CsA w
dawce 5-6 mg/kg m.c/dobê pod kontrol¹ stê¿enia
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Razem
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5
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MMF + Mt

Razem

3

5

1

2

11

Tabela IV
Zale¿noæ miêdzy wiekiem rozpoznania ZN a wynikiem leczenia w odniesieniu do wstêpnego rozpoznania
histopatologicznego.
Relationship between age at the time of diagnosis of NS in children and effects of treatment in respect to
histopathological diagnosis.
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Razem
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Razem
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2

0

0

2

2
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1

1

1

3
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1

1

0

2 (40%)

0

0

3

3

> 10

0

0

1

1 (50%)

1

0

0

1

Razem

9

5

5

19 (67,9%)

4

1

4

9

Tabela V
Podstawowe parametry kliniczno biochemiczne 28 dzieci z SOZN w badanej grupie w momencie zakoñczenia obserwacji.
Clinical and biochemical data of 28 children with SRNS in the studied group by fall of observation period.
(systolic and diastolic BP, serum uric acid, total protein, serum albumin, magnesium, urea, creatinine and
cystatin C, respectively).

RR skurczow e [m m Hg]

117,4 ±16

RR rozkurczow e [m m Hg]

71,6 ± 12,8

Kw as m oczow y (ca³a grupa) [µm ol/l]

330,6 ± 99,5

Kw as m oczow y (pacjenci leczeni CsA) [µm ol/l]

352 ± 114,9

Kw as m oczow y ( pacjenci bez leczenia CsA) [µm ol/l]

291,2 ± 63,4

Bia³ko ca³kow ite [g/l]

57,4 ± 12,9

Album ina [g/l]

32,4± 10,8

M g [m m ol/l]

0,7± 0,08

M ocznik [m m ol/l]

5,5 ± 1,9

Kreaty nina [µm ol/l]

49,7 ± 16,2

Cy staty na C [m g/l]

0,71 ± 0,21

leku (przy po¿¹danym stê¿eniu od 80-150 ng/ml),
z równoczenie podawanym prednisonem w pocz¹tkowej dawce 2 mg/kg m.c na dobê (nie przekraczaj¹c dawki 80 mg/dobê), stopniowo redukowanym o 5 mg co 2 tygodnie.
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U pacjentów, u których uzyskano remisjê ZN
po oko³o rocznym leczeniu pe³n¹ dawk¹ CsA, dawkê tego leku stopniowo redukowano. U wiêkszoci pacjentów obserwowano nawroty choroby zmuszaj¹ce do ponownego zwiêkszenia dawki CsA lub
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Tabela VI
Parametry rozwojowe badanej grupy w momencie zakoñczenia obserwacji (siatki centylowe do oceny rozwoju somatycznego (Palczewska I., Niedwiecka Z.: Wskaniki rozwoju somatycznego dzieci i m³odzie¿y
warszawskiej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2001; 5, supl I, 2.).
Developemental parameters (body weight and hight percentiles) at the end of observation time according
to developemental evaluation published by I. Palczewska and Z. , Niedwiecka, 2001).
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3-10

10-25

25 - 50

50-75

>75 percenty la

m asa cia³a (BW)

4

6

4

6

3

3

Wzrost (H)

11

2
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0

50

brak poprawy

45

% uz yskanej poprawy lub remisji

40
35
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25
20

69,2%

15

83,3%

10

55,6%

5
0
MC N S 4 6 , 3%

D MP 2 1, 4 %

F S G S 3 2, 3 %

Rycina 1
Rozk³ad rozpoznañ histopatologicznych i odsetek uzyskanej trwa³ej remisji lub poprawy u 28 dzieci z SOZN
leczonych w latach 1994-2011.
Distribution of histopathological diagnosis and percentage of remission and partial remission achieved in
the studied group of 28 children with SRNS in the years 1994-2011.

50
45

brak poprawy

40

poprawa l ub remisja

35
30
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20
15

46,2%

10

45,5%
50%

5
0
C s A 46,4%

C s A+ M tp 39,3%

inne 14,3%

Rycina 2
Rozk³ad stosowanych leków immunosupresyjnych traktowanych jako leki pierwszego wyboru a osi¹gniêty
odsetek poprawy lub remisji u 28 dzieci z SOZN leczonych w latach 1994-2011.
Immunosupresive first choice drugs distribution and percentage of remission or improvement due to partial
remission in the studied group of 28 children with SRNS in the years 1994-2011.

innych modyfikacji schematów leczniczych. Osoczowe stê¿enie CsA oraz parametry czynnociowe nerek (kreatynina, a - od 2003 roku - cystatyna
C) by³y monitorowane w odstêpach comiesiêcznych w pierwszym roku leczenia a nastêpnie - u
pacjentów stabilnych - co 2-3 miesi¹ce.
U pacjentów z ogniskowym szkliwieniem a
tak¿e u wszystkich, którzy nie osi¹gnêli remisji po
3 miesiêcznym podawaniu CsA - w³¹czano dodatkowo pulsy Mtp wg schematu Mendozy.
U wszystkich pacjentów, u których nie uzyskano remisji a tak¿e u tych, u których uzyskano remisjê (d¹¿¹c w za³o¿eniu do zmniejszenia dawki
stosowanej CsA oraz steroidów)- jako dodatkowy
lek wprowadzano mykofenolan mofetylu. MMF
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podawany by³ doustnie 2 razy dziennie w dawce
pocz¹tkowej ok. 600 mg/m2 powierzchni cia³a/dawkê. Podstaw¹ oceny skutecznoci leku by³o monitorowanie zmian stê¿enia albuminy w surowicy,
ust¹pienia bia³komoczu, uzyskanie poprawy klinicznej, mo¿liwoæ zmniejszenia dawki steroidów
lub/i CsA oraz zmian stê¿eñ markerów czynnoci
nerek.
Chlorambucil by³ stosowany u pacjentów leczonych przed wprowadzeniem CsA w dawce 0,2
mg/kg/dobê podawanej w 60 dawkach, co drugi
dzieñ. Cyklofosfamid w 6 do¿ylnych comiesiêcznych pulsach w dawce od 500-750 mg/m2 powierzchni cia³a by³ stosowany tylko w pojedynczych
przypadkach, u pacjentów leczonych przed wpro-

wadzeniem CsA lub w razie opornoci na leczenie
CsA i/lub CsA w schemacie Mendozy.
Niektórzy pacjenci z nasilonymi obrzêkami i
cechami niestabilnoci hemodynamicznej w okresie rzutów choroby lub braku rekcji na leczenie
wymagali przejciowego stosowania diuretyków
(furosemid, hydrochlorotiazyd, spironolakton) i wlewów 20% albuminy. Stwierdzane nadcinienie têtnicze i/lub próba redukcji bia³komoczu by³y powodem leczenia blokerami kana³u wapniowego, inhibitorami konwertazy angiotensyny, blokerami receptora AT1, ß-blokerami lub sporadycznie innymi lekami hipotensyjnymi. Niektórzy pacjenci, z
utrzymuj¹cymi siê zaburzeniami gospodarki lipidowej - wymagali leczenia hipolipemizuj¹cego statynami.
Wyniki
Na rycinie 1 przedstawiono odsetkowy
rozk³ad rozpoznañ w grupie 28 badanych
pacjentów w pierwszej wykonanej biopsji
nerki oraz odsetek uzyskanej trwa³ej remisji lub poprawy.
W odniesieniu do wstêpnego rozpoznania histopatologicznego remisjê uzyska³o 4
pacjentów z FSGS (44,4%), 5 pacjentów z
DMP (83,3%), 10 pacjentów z MCNS
(76,9%). Poprawê obserwowano u 2 pacjentów, po jednym z MCNS i DMP. Brak poprawy obserwowano u pozosta³ych 7 pacjentów (25%) (4 pacjentów z FSGS, 1 z
DMP i 2 pacjentów z MCNS (rycina 1).
CsA w po³¹czeniu z prednisonem lub
innymi lekami immunosupresyjnymi stosowano u wszystkich 28 pacjentów. CsA by³a
stosowana jako lek immunosupresyjny
pierwszego wyboru u 13 pacjentów (46,4%)
i spowodowa³a remisjê u 5 pacjentów
(38,5%) (2 z MCNS, 1 z DMP, 2 z FSGS),
poprawê u 1 pacjenta z MCNS, brak poprawy u pozosta³ych 7 pacjentów (53,8%) (4 z
MCNS i 1 pacjent z DMS, 2 pacjentów z
FSGS - rodzeñstwo z rodzinnie wystêpuj¹cym steroidoopornym zespo³em nerczycowym pozostaje w leczeniu CsA od 3 miesiêcy). U 13 pacjentów leczonych CsA jako
lekiem pierwszego wyboru lekami stosowanymi w drugim wyborze by³y CsA i Mtp u 5
pacjentów (38,5%), CsA + MMF u 2 pacjentów (15,4%), Mtp u 1 pacjenta. Pozosta³ych
5 pacjentów nie otrzymywa³o leków drugiego wyboru (dwoje z powodu osi¹gniêcia
trwa³ej remisji, 2 z powodu zbyt krótkiego
okresu obserwacji, 1 pacjent z powodu wrodzonego zespo³u nerczycowego).
20 pacjentów leczono do¿ylnymi pulsami Mtp (71,4%); 4 jako leczenie samodzielne (2 pacjentów z MCNS i 2 z DMP); 18
pacjentów leczono Mtp w po³¹czeniu z CsA
(9 z MCNS , 3 z DMP, 6 z FSGS); 3 pacjentów w po³¹czeniu z cyklofosfamidem do¿ylnym (2 z MCNS , 1 z DMP), 5 pacjentów w
po³¹czeniu z CsA + MMF (2 z MCNS, 2 z
DMP, 1 z FSGS); 3 pacjentów w po³¹czeniu
z cyclofosfamidem do¿ylnym i MMF równoczenie. U 3 pacjentów do¿ylne pulsy Mtp
w dawce 30 mg/kg masy cia³a (nie wiêcej
ni¿ jeden gram na puls) wg schematu Mendozy zastosowano jako lek pierwszego rzutu. W wyniku takiego postêpowania u 1 pacjenta z DMP uzyskano remisjê, u 2 pacjentów z MCNS leczenie takie nie przynios³o
oczekiwanego efektu. CsA oraz pulsy do¿ylne Mtp wg schematu Mendozy by³y sto-
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sowane jako zestaw leków immunosupresyjnych pierwszego wyboru u 11 pacjentów
(39,3%). Wród nich remisjê uzyska³o 5
pacjentów (45,4%) (3 z MCNS oraz po jednym z DMP i FSGS), brak poprawy zanotowano u 6 pacjentów: 4 z FSGS i po jednym
z MCNS oraz DMP (54,5%). U 11 pacjentów leczonych CsA i Mtp jako lekami pierwszego wyboru lekami stosowanymi w II wyborze by³y CsA + MMF u 5 pacjentów, CsA
+ MMF + Mtp u 3 pacjentów, CsA u 1 pacjenta, Mtp + MMF u 2 pacjentów.
8 pacjentów (28,6%) uzyska³o remisjê
w wyniku zastosowania ró¿nych, innych
kombinacji leków. 2 pacjentów z MCNS leczonych bezskutecznie CsA uzyska³o remisjê w wyniku do³¹czenia pulsów Mtp. Podobnie 1 pacjent leczony bezskutecznie
pulsami Mtp uzyska³ remisjê po do³¹czeniu
CsA. Zmiana schematu leczenia z do¿ylnych
pulsów cyklofosfamidu w po³¹czeniu z pulsami Mtp (klasyczny schemat Mendozy) na
CsA z Mtp spowodowa³a remisjê u jednego
pacjenta z DMP. U jednego pacjenta z
MCNS poprawê uzyskano dopiero po ³¹cznym zastosowaniu CsA, MMF oraz pulsów
Mtp. Szczegó³owe zestawienie stosowanych
schematów leczenia z uwzglêdnieniem kolejnoci poszczególnych leków oraz reakcji
na leczenie przedstawiono w tabelach 1, 2
i 3 oraz na rycinach 2, 3 i 4. Z ogólnej liczby 16 pacjentów leczonych CsA jako lekiem
pierwszego lub drugiego wyboru remisjê
osi¹gnê³o 8 (50%) pacjentów (2 pacjentów
z MCNS, 3 z DMP i 3 z FSGS). U jednego
pacjenta z MCNS uzyskano poprawê.
Sporód 18 pacjentów leczonych w
pierwszym, drugim lub trzecim wyborze leków wspólnie CsA i pulsami Mtp - 9 pacjentów (50%) uzyska³o remisjê ( 6 pacjentów z
MCNS, 2 z DMP, 1 pacjent z FSGS). Wród
14 pacjentów leczonych w drugim, trzecim
lub czwartym wyborze leków wspólnie CsA
i MMF 9 pacjentów (64,3%) uzyska³o remisjê (6 pacjentów z MCNS, 1 z DMP, 2 z
FSGS), 3 poprawê ( wszyscy z MCNS) - a 2
pacjentów nie zareagowa³o na leczenie (rycina 3).
U 15 pacjentów powodem, dla którego
stosowano leki w kolejnych kombinacjach
by³y próby poszukiwania leku lub schematów lekowych mog¹cych prowadziæ do osi¹gniêcia remisji. Równie¿ u 15 pacjentów
powodem zmian leków by³o poszukiwanie
schematów minimalizuj¹cych skutki uboczne stosowanego leczenia. U wszystkich pacjentów, u których uzyskano remisjê w wyniku zastosowania CsA oraz CsA w po³¹czeniu z do¿ylnymi pulsami Mtp d¹¿ono do
minimalizacji stosowanej dawki CsA. Pacjentom, u których próby redukcji dawki CsA
skutkowa³y nawrotem lub pogorszeniem
przebiegu choroby - dawkê leku zwiêkszano do minimalnej zabezpieczaj¹cej - poprzedzaj¹cej rzut choroby.
MMF zastosowano u 19/28 pacjentów
(67,9%). U 11 pacjentów MMF w³¹czono w
celu intensyfikacji leczenia dla osi¹gniêcia
remisji, u pozosta³ych 8 pacjentów MMF w³¹czano w celu zmniejszenia dawki CsA.
Wród 11 pacjentów bez remisji do³¹czenie
MMF pozwoli³o uzyskaæ remisjê u 5 pacjentów (45,5%) (4 z MCNS, 1 z FSGS). U pozosta³ych szeciu nie uzyskano poprawy (3
z MCNS, 3 z FSGS). Pocz¹tkowa dawka
CsA w momencie w³¹czania do leczenia
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Rycina 3
Schematy leczenia a uzyskany odsetek remisji lub poprawy u 28 dzieci z SOZN leczonych w latach 19942011.
Percentage of partial remission and remission according to treatment protocols of remission in the studied
group of 28 children with SRNS in the years 1994-2011.
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Rycina 4
Odsetek dzieci z SOZN leczonych kolejnymi kombinacjami leków immunosupresyjnych jako lekami I-V wyboru wyszczególnionymi w tabeli I.
Percentage of children with SRNS treated with subsequent combinations of immunosupressive medications considered as the drugs of first to fifth choice listed in Table

Rycina 5
Podsumowanie wyników leczenia 28 dzieci z SOZN na podstawioe 17-letniej obserwacji w Uniwsersyteckim
Szpitalu Dzieciêcym w Krakowie.
Summary of long-term follow-up of 28 children with SRNS treated at University Children's Hospital in Krakow (permament remission, no improvement with normal renal function, no improvement with CKD stage 2
and above, no improvement - patients on dialysis)

MMF u 19 pacjentów wynosi³a rednio 4,7 ±
2,3 mg/kg masy cia³a. W toku leczenia MMF
- CsA odstawiono u 8 pacjentów: 5 utrzymuje remisjê, 1 poprawê, u 2 nie osi¹gniêto efektów klinicznych i laboratoryjnych. U pozosta³ych 11 pacjentów rednia dawka CsA w momencie zakoñczenia obserwacji wynosi³a 3,0
± 1,4 mg/kg m.c i by³a istotnie ni¿sza w stosunku do dawki wyjciowej.
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W chwili zakoñczenia obserwacji MMF
otrzymywa³o 17 pacjentów. redni czas leczenia MMF wynosi³ 4 ± 1,95 lat. 11 pacjentów pozostawa³o w remisji, u 3 uzyskano poprawê, u pozosta³ych 3 pacjentów leczenie okaza³o siê nieskuteczne.
Reasumuj¹c, stosowanie ró¿nych schematów leczenia immunosupresyjnego doprowadzi³o do wyst¹pienia trwa³ej remisji u
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Rycina 6
Zale¿noæ miêdzy wiekiem rozpoznania SOZN a odsetkiem uzyskanej poprawy lub remisji w badanej grupie
28 dzieci z SOZN.
Relationship between an age of SRNS diagnosis and percentage of partial remission and remission achieved in 28 children with SRNS.

15 pacjentów (53,6%) (7 pacjentów z MCNS
oraz po 4 pacjentów z DMP i FSGS), poprawy u 4 pacjentów (14,3%) ( 2 pacjentów z
MCNS i po jednym pacjencie z DMP i FSGS)
oraz brak poprawy u 9 pacjentów (32,1%)
(4 pacjentów z MCNS, 1 z DMP, 4 z FSGS).
Trwa³¹ remisjê lub poprawê uzyska³o zatem
5 na 9 (55,6%) pacjentów z FSGS, 5 na 6
(83,3%) pacjentów z DMP oraz 9 na 13
(69,2%) pacjentów z MCNS (rycina 1, rycina 5). Wród pacjentów, którzy uzyskali remisjê 7 (46,7%) zareagowa³o na leczenie w
pierwszych 3 miesi¹cach terapii immunosupresyjnej.
Wród pacjentów, którzy nie osi¹gnêli
poprawy - 4 pozostaje w leczeniu przez krótki okres od 6 miesiêcy do 1,5 roku (rednio 1 rok). Siedmioro dzieci (25%) nie uzyska³o poprawy w ca³ym okresie obserwacji,
wykazuj¹c ca³kowit¹ opornoæ na stosowane dotychczas schematy leczenia. Dwoje pacjentów (rodzeñstwo), którzy osi¹gnêli krótkotrwa³e remisje w trakcie prób leczenia ró¿nymi kombinacjami leków w toku obserwacji rozwinê³o obraz nasilonego zespo³u nerczycowego, nie reaguj¹cego na stosowane
leczenie. Wród pacjentów, którzy uzyskali
remisjê u 12 (80%) obserwowano liczne nawroty choroby zwi¹zane z prób¹ zmniejszania lub odstawiania CsA. Czworo pacjentów
rozwija³o nawroty mimo braku zmian dawkowania leków.
Czas stosowania CsA wynosi³ od 6 miesiêcy do 16,5 lat (rednio 6,95 ± 4,8 lat). U
dziewiêciorga pacjentów (32,1%) CsA stosowano powy¿ej 10 lat ( w tym u 2 pacjentów powy¿ej 15 lat), u 8 pacjentów (28,6%)
od 5 do 10 lat, u 7 pacjentów (25%) od 1
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roku do 5 lat, u 4 pacjentów (14,3%) poni¿ej roku.
W chwili zakoñczenia okresu obserwacji, poród 26 leczonych pacjentów, CsA
otrzymywa³o 17 pacjentów (60,7%) podobnie jak MMF (równie¿ 17 pacjentów)
(60,7%). £¹czne leczenie CsA i MMF stosowano u 11 pacjentów (42,3%) , 6 pacjentów leczonych by³o wy³¹cznie MMF (23%)
a 6 pacjentów - wy³¹cznie CsA (23%).
Wród pacjentów leczonych ³¹cznie CsA i
MMF w remisji pozostaje 7 pacjentów
(63,6%), poprawê uzyskano u 2 pacjentów,
u pozosta³ych dwóch nie uzyskano poprawy (18,2%). Wród pacjentów leczonych
wy³¹cznie MMF 5 (83,3%) pozostaje w remisji, u jednego stwierdza siê brak poprawy. Wród pacjentów leczonych CsA dwóch
pozostaje w remisji (33,3%), u 4 stwierdza
siê brak poprawy. 3 pacjentów pozostaje w
remisji bez leczenia (11,5%).
Jeden z pacjentów z wrodzonym zespo³em nerczycowym, leczony CsA 14 miesiêcy (bez efektu), nastêpnie 17 miesiêcy nefroprotekcyjnie w kolejnych okresach PChN,
przez 10 miesiêcy pozostawa³ w programie
dializy otrzewnowej. Od sierpnia 2011 roku
po przeszczepie nerki ma obecnie prawid³ow¹ funkcjê graftu. Jeden z pacjentów z
rodzinnie wystêpuj¹cym zespo³em nerczycowym po 5,5-letnim okresie leczenia immunosupresyjnego (CsA, CsA + Mtp, MMF
+ CsA), przy nasilaj¹cych siê objawach klinicznych oraz biochemicznych zespo³u, z
pogarszaj¹cymi siê parametrami czynnociowymi nerek zakoñczy³ leczenie immunosupresyjne równoczasowo z rozpoczêciem programu dializy otrzewnowej. Po 13-

miesiêcznym okresie dializoterapii wyst¹pi³
nag³y zgon dziecka.
W chwili zakoñczenia okresu obserwacji 24 na 26 pacjentów (92,3%) mia³o prawid³owe osoczowe stê¿enie cystatyny C oraz
prawid³ow¹, powy¿ej 90 ml/min/st.p.c. wartoæ wyliczonej filtracji k³êbuszkowej eGFR
metod¹ Schwartza oraz Counahana-Barratta. Pozosta³ych dwóch pacjentów wykazuje
stabilne podwy¿szone markery czynnoci
nerek (ze stê¿eniem cystatyny C 1 mg/l i
eGFR 67 ml/min/st.p.c. oraz odpowiednio
1,5 mg/l i 52 ml/min/st.p.c). Pierwszy pacjent
w 7,5-letnim okresie obserwacji po uzyskaniu, kilkukrotnych, krótkich remisji w przebiegu wielolekowych schematów leczenia,
w okresie zakoñczenia obserwacji prezentowa³ utrzymuj¹cy siê przewlekle pe³noobjawowy klinicznie jak i biochemicznie zespó³
nerczycowy bêd¹c leczonym CsA. Drugi pacjent, pozostaj¹cy w obserwacji 5,5 lat w
toku leczenia uzyska³ poprawê i pozostaje
w programie leczenia MMF (rycina 5).
Zale¿noæ miêdzy wiekiem pocz¹tku
choroby a wynikiem leczenia w odniesieniu
do wstêpnego rozpoznania histopatologicznego przedstawiono w tabeli 4 oraz na rycinie 6. Na 13 pacjentów, u których rozpoznano ZN poni¿ej 2 roku ¿ycia - 11 uzyska³o
remisjê lub poprawê (84,6%). W grupie 8
pacjentów z ZN rozpoznanym miêdzy 2 a 5
rokiem ¿ycia - remisjê lub poprawê osi¹gniêto u 5 pacjentów (62,5%), w grupie miêdzy
5 a 10 rokiem ¿ycia na 5 pacjentów remisjê
lub poprawê osi¹gnê³o 2 pacjentów (40%),
w grupie 2 pacjentów o pocz¹tku choroby
powy¿ej 10 roku ¿ycia remisjê lub poprawê
osi¹gn¹³ jeden pacjent.
Wród 19 pacjentów, u których uzyskano trwa³¹ remisjê lub poprawê, najwiêksz¹
grupê ( 9 pacjentów) stanowi³y dzieci ze
wstêpnym rozpoznaniem MCNS (47,4%).
Grupê DMP oraz FSGS reprezentowa³o po
5 pacjentów (po 26,3%). Wród 9 pacjentów z brakiem poprawy, po 4 pacjentów nale¿a³o do grupy ze wstêpnym rozpoznaniem
histopatologicznym MCNS i FSGS oraz jeden pacjent do grupy DMP.
Poród 6 przebadanych genetycznie do
tej pory pacjentów w zakresie mutacji genu
NPHS2 oraz WT1 u jednego z dzieci stwierdzono obecnoæ mutacji w zakresie NPHS2,
u drugiego nowy wariant heterozygotyczny
w zakresie NPHS2.
Podsumowuj¹c leczenie wspomagaj¹ce
ACEI i ARBs stwierdzono, ¿e 19 pacjentów
otrzymywa³o ACEI, wród nich 9 otrzymywa³o równie¿ ARBs. Omiu pacjentów leczonych by³o statynami, 6 blokerami kana³u wapniowego. Sta³y krwinkomocz wystêpowa³ u 5 pacjentów (4 z brakiem poprawy,
1 z popraw¹). Podstawowe parametry kliniczno-biochemiczne 26 pacjentów badanej
grupy w momencie zakoñczenia obserwacji przedstawiono w tabeli V
U ¿adnego pacjenta, przy obecnie stosowanym leczeniu, nie stwierdzono wartoci cinienia têtniczego przekraczaj¹cych 95
percentyl dla wzrostu i p³ci.
¯adne powa¿ne skutki uboczne w postaci ciê¿ko przebiegaj¹cych infekcji czy
uszkodzeñ narz¹dowych nie wymaga³y trwa³ego odstawienia stosowanego leczenia. U
jednego pacjenta obserwowano przejciow¹ cukrzycê, u kilkorga przerost dzi¹se³,
przejciowe dolegliwoci bólowe brzucha.
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Parametry rozwojowe badanej grupy w momencie zakoñczenia obserwacji przedstawiono w tabeli VI. W chwili zakoñczenia
obserwacji jedenastu pacjentów (42,3%)
znajdowa³o siê w przedziale wzrostowym
poni¿ej 3 percentyla, pozosta³ych piêtnastu
mieci³o siê w szeroko pojêtej normie wzrostowej. Czterech pacjentów posiada³o masê
cia³a poni¿ej 3 percentyla, 3 powy¿ej 75
percentyla (w tym 2 powy¿ej 90 percentyla). Pozosta³ych 19 pacjentów mia³o masê
cia³a pomiêdzy 3 a 75 percentylem.
Omówienie
Leczenie zespo³u nerczycowego u dzieci
budzi nadal wiele kontrowersji. W¹tpliwoci
pojawiaj¹ siê ju¿ przy takich problemach
podstawowych, jak dawka steroidów w I rzucie choroby, czy przy jej nawrotach. Mehls i
Hoyer podkrelali w swoim podsumowaniu
opublikowanym w 2011 roku koniecznoæ
dok³adnego poznania farmakodynamiki oraz
mechanizmów molekularnych dzia³ania glikokortykosteroidów (GK) u pacjentów z ZN
(30). Na pytanie o udzia³ GK w mechanizmach immunosupresji lub bezporednim
dzia³aniu stabilizuj¹cym cytoszkielet podocyta nadal nie ma jasnej odpowiedzi, bez
której trudno jednoznacznie okreliæ prawid³ow¹ dawkê steroidów tym bardziej, ¿e
dawka GK niezbêdna do stabilizacji cytoszkieletu jest mniejsza ni¿ dawka niezbêdna
do uzyskania efektu immunosupresyjnego(30). Kontrowersje pojawiaj¹ siê równie¿
w wyborze sposobu dawkowania steroidów
w przeliczeniu na powierzchniê lub masê
cia³a dzieci (39). Wg Saddeha i wsp. dawkowanie w przeliczeniu na kilogram masy
cia³a skutkuje niedostateczn¹ dawk¹ leku
(zw³aszcza u ma³ych dzieci) co z kolei mo¿e
skutkowaæ wiêksz¹ czêstoci¹ nawrotów. W
miarê pogarszania siê reakcji na leczenie a zw³aszcza pojawiania siê steroidozale¿noci albo steroidoopornoci - dylematy dotycz¹ce wyboru optymalnego leczenia po
nieskutecznej, 4-tygodniowej steroidoterapii staj¹ siê coraz wiêksze.
Powszechnie stosowanymi przez nefrologów dzieciêcych w leczeniu SOZN lekami
s¹ inhibitory kalcyneuryny, zw³aszcza CsA.
W prezentowanym materiale klinicznym
wszyscy pacjenci byli leczeni cyklosporyn¹
jako lekiem pierwszego wyboru po stwierdzeniu steroidoopornoci lub - w póniejszym okresie leczenia - w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi albo w
monoterapii.
Oprócz dobrze poznanego, immunologicznego mechanizmu dzia³ania CsA niema³¹ rolê odgrywa efekt hemodynamiczny czy
stabilizacja podocytów (3, 11). Wiadomo
obecnie, ¿e mechanizm dzia³ania CsA (poza
immunologicznym mechanizmem hamowania sygna³u NFAT w limfocytach T) polega
na hamowaniu degradacji synaptopodyny,
co prowadzi do stabilizacji cytoszkieletu aktynowego podocytów oraz na zmniejszeniu
ekspresji kana³ów TRPC6. Ka¿dy z tych
mechanizmów powoduje zmniejszenie bia³komoczu (3). Zwykle CsA podaje siê w dawce 5-6 mg/kg masy cia³a, jednak dawkê mo¿na zwiêkszyæ w szczególnych przypadkach
(nawet do 32mg/kg/dobê) u pacjentów z hipercholesterolemi¹ lub nieodpowiadaj¹cych
na leczenie dawk¹ klasyczn¹, z opisywanym
w literaturze osoczowym stê¿eniem leku w

granicach 70-500 ng/ml (rutynowo 80-120
ng/ml) (7). Byæ mo¿e, podobnie jak w przypadku steroidoterapii, uwzglêdnienie udzia³u
poszczególnych mechanizmów dzia³ania
CsA przyczyni siê do ustalenia skutecznej i
bezpiecznej dawki leku.
Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych, prospektywnych badañ dotycz¹cych leczenia SOZN wykaza³a istotnie wy¿szy odsetek remisji u pacjentów otrzymuj¹cych CsA w porównaniu do leczenia innymi lekami immunosupresyjnymi (20). Procent opisywanych remisji waha³ siê od 25
do 87% (9, 15, 22, 33, 36, 40). CsA jest
obecnie uwa¿ana za lek pierwszego wyboru w SOZN u dzieci (6, 20, 33).
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e CsA powoduje szereg skutków ubocznych, takich jak
nefrotoksycznoæ (6-41%), nadcinienie têtnicze (10-36%), hipertrychoza (13-70%),
przerost dzi¹se³ (22-32%) (34). Wykazano,
¿e ponad dwuletnie leczenie CsA jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka nefrotoksycznoci cyklosporynozale¿nej (23). Mihat i
wsp. zdefiniowali histopatologiczne zmiany
typowe dla nefrotoksycznoci, obejmuj¹ce
przede wszystkim zanik cewek nerkowych,
zw³óknienie ródmi¹¿szowe oraz szkliwienie têtniczek nerkowych (32). Istotn¹ komplikacj¹ w stwierdzaniu nefrotoksycznoci
jest fakt, ¿e zmiany histopatologiczne w takim przypadku mog¹ byæ trudne do odró¿nienia od zmian mog¹cych pojawiæ siê w
przypadku progresji zmian u dzieci z rozpoznanym FSGS lub transformacji z MCNS lub
DMP do FSGS (33, 41). B³êdna decyzja
mo¿e skutkowaæ odstawieniem cyklosporyny, z nastêpowym rzutem choroby. Hamahira i wsp. wykazali ponadto, ¿e zmiany histopatologiczne o charakterze arteriolopatii
skojarzonej z leczeniem CsA ustêpowa³y po
zakoñczeniu leczenia (16). Ostatnio pojawi³y siê prace poddaj¹ce w w¹tpliwoæ potencjalne ryzyko rozwoju przewlek³ej niewydolnoci nerek jako nastêpstwa wieloletniego leczenia CsA pacjentów z zespo³em nerczycowym (26). Podobnie, na podstawie
naszej obserwacji, nawet d³ugoletnie - przekraczaj¹ce 10 lat leczenie CsA - wydaje siê
bezpieczne i nie spowodowa³o w badanej
grupie pogorszenia czynnoci nerek.
Optymalny czas leczenia CsA pacjentów ze SOZN jest równie¿ przedmiotem kontrowersji. Wiêkszoæ pacjentów wykazuje
bowiem cyklosporynozale¿noæ, która manifestuje siê pojawieniem rzutu choroby przy
próbie zmniejszania lub odstawienia CsA
(50-85%). W naszym materiale cyklosporynozale¿noæ dotyczy³a a¿ 80 % pacjentów.
W pierwotnym, idiopatycznym FSGS
(manifestuj¹cym siê zespo³em nerczycowym) reakcja na leczenie ma podstawowe
znaczenie prognostyczne. Pacjenci, którzy
w wyniku zastosowanego leczenia uzyskali
remisjê maj¹ stosunkowo niskie ryzyko progresji do schy³kowej niewydolnoci nerek
(poni¿ej 15%), natomiast u pacjentów bez
poprawy - ryzyko to przekracza 60% (13,
44). Reakcja na leczenie ma równie¿ istotne znaczenie w prognozowaniu prze¿ywalnoci nerki po przeszczepie. Pacjenci, którzy w wyniku zastosowanego leczenia uzyskali remisjê maj¹ 95% prawdopodobieñstwo prze¿ycia nerki w stosunku do 48% w przypadku pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie (37).
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Wyniki leczenia cyklofosfamidem, tak w
badaniach ISKDC jak równie¿ w randomizowanych badaniach Planka i wsp. - by³y
gorsze ni¿ po leczeniu CsA (35, 42). Ze
wzglêdu na swoj¹ cytotoksycznoæ oraz
mo¿liwoæ leczenia alternatywnego cyklofosfamid nie jest traktowany przez wiêkszoæ nefrologów dzieciêcych jako lek pierwszego wyboru w leczeniu SOZN.
Te dylematy lecz¹cych mog¹ rozwiaæ jedynie wieloorodkowe badania z udzia³em
du¿ej liczby pacjentów, których rozpoczêcie
u progu XXI wieku staje siê po prostu koniecznoci¹.
Po³¹czenie CsA z niskimi dawkami stosowanych co drugi dzieñ GK wykazywa³o
wy¿sz¹ efektywnoæ w leczeniu SOZN ni¿
CsA stosowanej w monoterapii. Wyniki badania Ehricha i wsp. wykaza³y dobre efekty
leczenia, którego podstaw¹ by³o po³¹czenie
CsA z do¿ylnymi pulsami prednisolonu w
porównaniu do leczenia CsA z prednisolonem podawanym doustnie (10). Dobre wyniki leczenia CsA ³¹cznie z Mtp opisywali
tak¿e Hamasaki i wsp.(17). Autorzy ci wykazali ponadto w prospektywnych badaniach wieloorodkowych, ¿e u pacjentów z
SOZN na tle zmian minimalnych b¹d rozplemu mezangialnego - ³¹czne leczenie
CsA z prednisolonem przynosi remisjê u
82,1%, podczas gdy u pacjentów ze SOZN
na tle ogniskowego szkliwienia leczenie
CsA, prednisolonem oraz pulsami Mtp (w
dawce 30 mg/kg/dawkê prze 3 kolejne dni w
tygodniach: 1, 2, 5, 9, 13) pozwoli³o uzyskaæ
remisjê u 85,7% dzieci (17). Wiele kontrowersji budzi jednak¿e dawka stosowanych
do¿ylnie steroidów (od 10 do 30 mg/kg masy
cia³a), iloæ stosowanych pulsów czy d³ugoæ
leczenia (21).
Mykofenolan mofetylu stosowany jest
obecnie coraz szerzej w leczeniu ró¿nych
postaci k³êbuszkowych zapaleñ nerek. Aktywny farmakologicznie metabolit MMF jakim jest kwas mykofenolowy (MPA) hamuje
proliferacjê limfocytów T i B oraz produkcjê
przeciwcia³ a tak¿e glikozylacjê i ekspresjê
cz¹steczek adhezyjnych. Jest równie¿ selektywnym inhibitorem iNOS oraz indukuje
apoptozê zaktywowanych limfocytów T (1).
Najprawdopodobniej to te w³anie mechanizmy dzia³ania MMF odpowiedzialne s¹ za
hamowanie reakcji zapalnych i przebudowy
marskiej k³êbuszków nerkowych W ostatnich latach w pimiennictwie pojawi³o siê
coraz wiêcej doniesieñ potwierdzaj¹cych
przydatnoæ MMF w leczeniu pierwotnych i
wtórnych glomerulopatii (2, 8, 29).
Leczenie dzieci z SOZN wi¹¿e siê z podawaniem wysokich dawek steroidów i/lub
CsA, co przy d³ugotrwa³ym przebiegu choroby i koniecznoci przewlek³ego leczenia
mo¿e prowadziæ do nieodwracalnych zmian
strukturalnych w nerkach. Zmniejszenie
dawki leków (w celu minimalizacji powik³añ)
jest przyczyn¹ wzrostu czêstoci nawrotów
bia³komoczu. Wymaga to ponownej intensyfikacji postêpowania leczniczego (przy
u¿yciu wysokich dawek GK i CsA).
Ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ grup
trudno jednoznacznie oceniæ skutecznoæ
zastosowania MMF u dzieci ze SOZN,
zw³aszcza z postaciami steroido- i cyklosporynoopornymi. W badanej grupie MMF zastosowano u 19 pacjentów (67,9%). U 11
pacjentów MMF w³¹czono w celu intensyfi-
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kacji leczenia dla osi¹gniêcia remisji, u pozosta³ych 8 pacjentów MMF w³¹czano w celu
zmniejszenia dawki CsA. Wród 11 pacjentów bez remisji do³¹czenie MMF spowodowa³o remisjê u 5 pacjentów (45,5%). Leczenie MMF umo¿liwi³o odstawienie CsA i utrzymanie remisji lub poprawy u 6 pacjentów
(31,6%). U 11 pacjentów (57,9%) rednia
dawka CsA w momencie zakoñczenia obserwacji wynosi³a 2,72±1,04 mg/kg m.c. i
by³a istotnie ni¿sza w stosunku do dawki
wyjciowej wynosz¹cej 4,13±1,51 mg/kg
m.c. (p< 0,01; test Wilcoxona).
W podejmowaniu decyzji terapeutycznych istotne znaczenie ma fakt genetycznego pod³o¿a znacznej czêci przypadków
SOZN. Wiêkszoæ mutacji genowych objawiaj¹cych siê zespo³em nerczycowym dotyczy nieprawid³owoci elementów strukturalnych b³ony szczelinowatej i cytoszkieletu
podocyta (NPHS1, NPHS2, CD2AP,
TRPC6, ACTN4), inne - warunkuj¹ defekt
b³ony podstawnej k³êbuszka (LAMB2,
ITBG4), mitochondriów (COQ2), lizosomów
(SCARB2), jeszcze inne dzia³aj¹ jako czynniki transkrypcyjne niezbêdne dla prawid³owego rozwoju czy funkcji podocyta (WT1,
LMX1B).
Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e mutacje 4 genów - NPHS1, NPHS2, WT1 i
LAMB2 - wyjaniaj¹ wiêcej ni¿ 90 % wszystkich przypadków izolowanego wrodzonego
zespo³u nerczycowego oraz 2/3 przypadków
izolowanego niemowlêcego zespo³u nerczycowego w populacji dzieci europejskich (19).
Retrospektywne badania Ismailii i wsp. z
orodka brukselskiego wykaza³y w grupie 26
pacjentów z wrodzonym lub steroidoopornym
zespo³em nerczycowym mutacje NPHS1 u
20%, mutacje NPHS2 u 20%, mutacje WT1
u kolejnych 20% oraz mutacje PLCE1 u 15
% choruj¹cych dzieci (25).
Mutacja NPHS2 jest - jak siê szacuje przyczyn¹ 45-55% rodzinnych oraz 8-20%
sporadycznych postaci ZN. Ustalono, ¿e
sporadyczne zachorowania na FSGS rozwijaj¹ siê u homozygot z mutacj¹ genu dla
podocyny lub u heterozygot z mnogimi mutacjami. Pocz¹tek bia³komoczu pojawia siê
zwykle poni¿ej 14 roku ¿ycia. Ostatnie badania podkrelaj¹ znaczenie wzajemnych
oddzia³ywañ miêdzy nefryn¹, podocyn¹ i
alfa-aktynin¹ w prawid³owym funkcjonowaniu b³on szczelinowatych. Wa¿nym elementem b³on szczelinowych jest równie¿ kana³
jonowy - TRPC6 (transient receptor potential cation chanel, homolog of 6). Istniej¹
doniesienia mówi¹ce, ¿e mutacje TRPC6
stanowi¹ 3-7% przypadków rodzinnego
FSGS o pocz¹tku w okresie ¿ycia doros³ego (38, 46).
Badania ostatnich lat zmienia³y nasze
wyobra¿enia o barierze filtracyjnej k³êbuszka nerkowego powoduj¹c, ¿e postrzegamy
j¹ nie jako strukturê statyczn¹ ale dynamiczn¹. Zarówno z³o¿ona z wielu bia³ek b³ona
szczelinowata z nefryn¹ oraz zespó³ receptorów integrynowych wspó³uczestnicz¹cych
w wi¹zaniu podocyta do k³êbuszkowej b³ony podstawnej mog¹ ulegaæ zmianom i prowadziæ do zmiany cytoszkieletu podocyta.
Opisane procesy mog¹ odgrywaæ rolê nie
tylko w patogenezie wrodzonych zespo³ów
nerczycowych ale równie¿ w postaciach
nabytych (45). Wyjaniono, ¿e nefryna, bia³ko neph1, aktynina, bia³ko CD2AP i podo-
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cyna nie s¹ statycznymi bia³kami strukturalnymi podocytów i b³ony szczelinowatej lecz
tworz¹ z³o¿ony system, w którym zachodz¹
miêdzy nimi liczne oddzia³ywania a niezak³ócony przekaz sygna³ów warunkuje utrzymanie szczelnoci pok³adu filtracyjnego (4).
Zespó³ nerczycowy uwarunkowany genetycznie by³ zawsze synonimem steroidoopornoci.
Opisano ostatnio mutacje genu PLCE1
(koduj¹cego fosfolipazê C epsilon, bêd¹c¹
enzymem cytoplazmatycznym niezbêdnym
w procesie dojrzewania podocytów), nastêpstwem której by³ wrodzony zespó³ nerczycowy (NPHS3) dziedzicz¹cy siê autosomalnie recesywnie. U tych pacjentów uzyskano pozytywn¹ odpowied na steroidoterapiê (zwi¹zan¹ najprawdopodobniej z bezporednim dzia³aniem steroidów na aktywnoæ
fosfolipazy) (18). Nieleczony ZN z mutacj¹
NPHS3 prowadzi do szybkiej progresji w kierunku schy³kowej niewydolnoci nerek.
Podobnie, zanotowano pozytywn¹ odpowied na leczenie CsA uzyskuj¹c czêciow¹ remisjê u dziecka z ZN spowodowanym
mutacj¹ genu NPHS2. Istotn¹ rolê w mechanizmie bia³komoczu, jak siê wydaje, odgrywaæ mo¿e równie¿ nadmierna ekspresja
receptora b³onowego TRPC6 stwierdzana
w nabytych bia³komoczach a tak¿e zwi¹zana z mutacj¹ genu TRPC6 bêd¹ca przyczyn¹ rodzinnie wystêpuj¹cego FSGS. Pozytywne efekty uzyskano w badaniach in vitro
oraz in vivo stwierdzaj¹c zmniejszenie bia³komoczu poprzez zmniejszenie ekspresji kana³ów TRPC6 w mechanizmie hamowania
kalcyneuryny przez CsA (12).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoci nale¿y stwierdziæ, ¿e badania genetyczne w nefrologii dzieciêcej powinny staæ siê
standardowym postêpowaniem w diagnostyce opornoci zespo³u nerczycowgo na leczenie i/ lub w przypadku pojawienia siê objawów choroby poni¿ej 1 roku ¿ycia - jako
równoleg³e do poszukiwania podejrzewanych defektów mikrostruktury k³êbuszka
nerkowego. Ju¿ teraz, dziêki badaniom genetycznym mo¿na miêdzy innymi zidentyfikowaæ defekt genów koduj¹cych budowê i
czynnoæ podocytów i b³ony szczelinowatej. W wiêkszoci przypadków pozwala to
wyjaniæ przyczynê wczesnego pojawienia
siê choroby oraz opornoci na leczenie i niepomylny przebieg choroby. Dziêki temu w
niektórych przypadkach mo¿liwa jest rezygnacja z wprowadzania toksycznych terapii
immunosupresyjnych, nie maj¹cych w tych
przypadkach szans powodzenia, co chroni
pacjenta przed ewentualnymi powik³aniami
jatrogennymi (14).
Steroidoporny zespó³ nerczycowy jest
rzadk¹ chorob¹, dlatego te¿ wiedza na temat przyczyn i efektywnoci leczenia jest
ograniczona. We wspó³pracy z 68 orodkami nefrologii dzieciêcej z 28 krajów powstaje rejestr PodoNet, maj¹cy na celu gromadzenie i analizowanie danych o przyczynach
i przebiegu choroby dla optymalizacji leczenia i poprawy jakoci ¿ycia pacjentów. Prowadzone wieloorodkowe badania przyczyni¹ siê byæ mo¿e do rozstrzygniêcia wielu
obecnych dylamatów i pozwol¹ na ustalenie optymalnych metod postêpowania z pacjentami pediatrycznymi ze steroidoopornym zespo³em nerczycowym. Zg³aszaj¹c do
tego programu przedstawionych w niniejszej

pracy pacjentów mamy nadziejê, ¿e zebrane dowiadczenia oka¿¹ siê pomocne w planowaniu dalszych badañ lub mog¹ stanowiæ podpowied terapeutyczn¹ dla wielu
nefrologów dzieciêcych.
Wnioski
1. CsA by³a i pozostaje lekiem pierwszego wyboru stosowanym w leczeniu wszystkich dzieci z SOZN w naszym orodku
2. Ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ grup
trudno jednoznacznie oceniæ skutecznoæ
zastosowania MMF u dzieci z SOZN,
zw³aszcza z postaciami cyklosporynoopornymi na podstawie analizy wyników leczenia z jednego orodka.
3. Na podstawie wieloletniej obserwacji
mo¿emy stwierdziæ, ¿e MMF do³¹czony do
innych schematów leczenia mo¿e spowodowaæ remisjê u nieskutecznie leczonych
wczeniej dzieci z SOZN. Jego stosowanie
pozwoli³o na istotne zmniejszenie dawki stosowanej równolegle CsA.
4. Leczenie SOZN jest jednym z podstawowych wyzwañ nefrologii dzieciêcej. W
chwili obecnej brak jest jednolitych schematów umo¿liwiaj¹cych podjêcie jednoznacznych decyzji terapeutycznych.
5. Potrzeb¹ chwili staje siê wieloorodkowe badanie umo¿liwiaj¹ce zgromadzenie
wiêkszej liczby pacjentów, przeanalizowanie danych, diagnostyka genetyczna i zaplanowane badañ prospektywnych celem
optymalizacji leczenia.
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