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STRESZCZENIE
Postępowanie lecznicze w zespole nerczycowym u dzieci opiera się na wynikach serii badań
rozpoczętych wspólnym międzynarodowym wysiłkiem w 1967 r. i sponsorowanych przez
International Study of Kidney Disease in Children. W ostatnich dekadach u dzieci z zespołem
nerczycowym częściej stwierdza się trudne w leczeniu ogniskowe i segmentalne stwardnienie
kłębuszków oraz częstsze występowanie otyłości i cukrzycy. Powoduje to oporność na leczenie
glikokortykosteroidami w pierwszym przypadku oraz zaostrzenie dwóch pozostałych stanów
pod wpływem ich długotrwałego stosowania. W celu systematycznego analizowania
publikowanych doniesień i opracowania zasad postępowania z dziećmi z pierwotnym
zespołem nerczycowym, wykorzystywanych do celów szkoleniowych, terapeutycznych
i badawczych powołano Children’s Nephrotic Syndrome Consensus Conference.

Idiopatyczny zespół nerczycowy występuje u 16 na 100 000 dzieci, co sprawia, że jest jedną z najczęstszych chorób nerek rozpoznawanych w dzieciństwie. Postępowanie lecznicze
w dziecięcym zespole nerczycowym opiera się na wynikach badań rozpoczętych z udziałem International Study of Kidney Disease in Children (ISKDC). W latach 1967-74 do tego badania włączono 521 dzieci z zespołem nerczycowym, u których na podstawie oceny
histopatologicznej rozpoznano: zespół nerczycowy ze zmianami submikroskopowymi (minimal change nephrotic syndrom, MCNS) u 77,1%, ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (focal segmental glomerulosclerosis, FSGS) u 7,9%,
błoniasto-rozplemowe zapalenie kłębuszków nerkowych u 6,2% lub inny typ zapalenia
u 8,8%.1,2 Normalizacja stężenia białka w moczu w ciągu 8 tygodni leczenia glikokortykosteroidami pozwalała przewidzieć rozpoznanie MCNS z czułością wynoszącą 93,1% i swoistością 72,2%.2 Dlatego w ocenie i leczeniu chorych, u których rozpoznano zespół
nerczycowy, pediatrzy zaczęli uwzględniać odpowiedź terapeutyczną na stosowanie glikokortykosteroidów.
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– International Study of Kidney Disease in Children
– zespół nerczycowy ze zmianami submikroskopowymi
– ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
– stosunek białka do kreatyniny w moczu
– inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę
– antagonista receptora angiotensynowego
– 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzym A

Autorzy deklarują brak jakichkolwiek powiązań finansowych dotyczących tego artykułu.
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RYCINA 1. Wyniki biopsji nerki uzyskane u 223 dzieci skierowanych na diagnostyczną biopsję nerki z powodu białkomoczu
(Glomerular Disease Collaborative Network, J. Charles Jeannette, MD, Hyunsook Chin, MS, and D. S. Gipson, 2007). n − liczba chorych,
MPGN − błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek, C1Q − nefropatia.

Opracowanie ISKDC, a następnie seria badań przeprowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft fur Padiatrische
Nephrologie (APN), pozwoliły na sformułowanie podstawowych zasad postępowania z dziećmi z zespołem nerczycowym.3-5 W ciągu dziesięcioleci zmieniły się cechy
dzieci zgłaszających się z powodu zespołu nerczycowego.
We współczesnym piśmiennictwie udokumentowano coraz częstsze występowanie zespołu nerczycowego wywołanego FSGS w latach 90. w porównaniu z latami 70.
ubiegłego stulecia.6 Chorzy na FSGS gorzej odpowiadają
na leczenie glikokortykosteroidami i są obciążeni większym ryzykiem rozwoju postępującej niewydolności nerek
niż chorzy na MCNS, dominującą postać zespołu nerczycowego w kohorcie ISKDC.2,7 Ponadto u dzieci w Stanach
Zjednoczonych częściej niż w poprzednich dekadach obserwuje się otyłość i cukrzycę, nasilające się pod wpływem
długotrwałego przyjmowania glikokortykosteroidów.8,9
Children’s Nephrotic Syndrome Consensus Conference
zwołano, aby ocenić aktualnie stosowane zasady rozpoznawania i leczenia zespołu nerczycowego u dzieci wśród
nefrologów dziecięcych z North American Pediatric
Nephrologists,10 systematycznie przeanalizować opubliwww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

kowane doniesienia i stworzyć wytyczne postępowania
z pierwotnym zespołem nerczycowym, które mogłyby być
wykorzystywane w celach szkoleniowych, leczniczych
i badawczych.

Metody

Uczestnicy pochodzili z grup badawczych złożonych z nefrologów dziecięcych z południowo-wschodniej i śrdokowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych (Southeast
and Midwest Pediatric Nephrology). Poproszono, aby
w konferencji mającej przyjąć wspólne stanowisko oraz
w kolejnych spotkaniach konferencyjnych uczestniczył jeden reprezentant z każdego ośrodka. Nazwiska uczestników wraz z nazwami ośrodków, z których pochodzą,
wymieniono na liście autorów opracowania.
Piśmiennictwo wybrano za pomocą wyszukiwarki
PubMed. Zgromadzono doniesienia opublikowane w języku angielskim pochodzące z Ameryki Północnej, Europy i Azji, wybrane po wpisaniu słów kluczowych: zespół
nerczycowy, białkomocz oraz dziecko. Wyłoniono łącznie 709 artykułów. Jednocześnie członków zespołu proszono o podanie listy kluczowych doniesień poruszających
Październik 2010, Vol. 14 Nr 5 Pediatria po Dyplomie | 13
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RYCINA 2. Podsumowanie wczesnych opublikowanych badań poświęconych wstępnemu leczeniu pierwotnego zespołu nerczycowego u dzieci.
APN − Arbeitsgemeinschaft fur Padiatrische, CyA − cyklosporyna A, Pred − prednizon.

najważniejsze zagadnienia dotyczące zespołu nerczycowego u dzieci, które wykorzystano w celu uwiarygodnienia
i poszerzenia poszukiwań w PubMed. Artykułów poświęconych oryginalnym badaniom naukowym, badaniom klinicznym, kohortowym oraz kliniczno-kontrolnym było
ogółem 344.
Opracowującą wspólne stanowisko grupę badawczą
podzielono na zespoły robocze, mające na celu przeprowadzenie przeglądu piśmiennictwa i przedstawienie projektu wytycznych do omówienia na posiedzeniu całej
grupy w dniu 21 czerwca 2007 r. podczas Children’s
Nephrotic Syndrome Study Group Consensus Conference w Chapel Hill w Karolinie Północnej oraz w trakcie następujących po niej połączeń konferencyjnych trwających
do 30 lipca 2007 r. Zasadniczym celem uczestników spotkania było stworzenie wspólnego dokumentu i modułu
edukacyjnego dotyczącego zespołu nerczycowego u dzieci na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz opinii
ekspertów, jeśli piśmiennictwo przynosiło niewystarczające informacje. Wszystkie zalecenia opracowali lekarze
uczestniczący w konferencji i nie były one przedmiotem
wcześniejszej analizy instytucji zlecającej.
Zaprojektowano dokument mający służyć lekarzom
zajmującym się dziećmi w wieku od 1 roku do 18 lat,
u których:
• sto su nek biał ka do kre aty ni ny w mo czu (Up/c)
wynosił ≥211
• stężenie albumin w surowicy wynosiło ≤2,5 mg/dl
Podczas wstępnego badania dziecka z białkomoczem
należy starannie ocenić objawy mogące sugerować ze14 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 5, Październik 2010

spół nerczycowy. Wysypka w okolicy jarzmowej, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie stawów, gorączka i utrata masy ciała mogą być objawami tocznia
rumieniowatego układowego, zaś uogólnione powiększenie węzłów chłonnych wraz z powiększeniem wątroby i śledziony mogą sugerować występowanie chłoniaka.
Oba te zaburzenia wymagają innej oceny i odmiennego
postępowania i nie uwzględniono ich w omawianym dokumencie.

Ocena dzieci z zespołem nerczycowym

Podczas wstępnej oceny zaleca się uwzględnienie:
• badania ogólnego moczu
• wartości Up/c w pierwszej porannej próbce moczu
• stężenia elektrolitów, mocznika, kreatyniny i glukozy
w surowicy
• stężenia cholesterolu
• stężenia albumin w surowicy
• stężenia składowej C3 układu dopełniacza
• stężenia przeciwciał przeciwjądrowych (u dzieci w wieku ≥10 lat lub wykazujących jakiekolwiek objawy tocznia rumieniowatego układowego)
• badań serologicznych w kierunku wirusów zapalenia
wątroby typu B i C oraz HIV w populacjach obciążonych dużym ryzykiem
• stężenia oczyszczonej pochodnej białkowej (PPD),
• biopsji nerki u dzieci w wieku ≥12 lat
Zaleca się mikroskopową ocenę moczu w celu rozpoznania krwinkomoczu, wałeczków komórkowych
i innych cech zespołu nerczycowego, które powinny
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

Leczenie zespołu nerczycowego u dzieci

ukierunkować badania raczej na kłębuszkowe zapalenie
nerek niż pierwotny zespół nerczycowy. Wartość Up/c
w pierwszej porannej próbce moczu określa nasilenie
białkomoczu, na które nie ma wpływu łagodne zwiększenie wydzielania białka z moczem w odpowiedzi na zmianę pozycji ciała. Przesiewowa ocena stężeń składowej C3
układu dopełniacza i przeciwciał przeciwjądrowych służy wykryciu chorób przebiegających z białkomoczem
i współistniejącym niedoborem dopełniacza, takich jak
błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
i układowy toczeń rumieniowaty, wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz biopsji nerki.
U dzieci w wieku powyżej 12 lat zaleca się wykonywanie biopsji nerki z uwagi na częstość rozpoznawania
innych zaburzeń niż zespół ze zmianami submikroskopowymi. Na rycinie 1 przedstawiono podsumowanie wyników 223 biopsji nerki wykonanych w latach 2001-2006
w ośrodku referencyjnym położonym w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. U większości
dzieci poddanych w tym regionie biopsji nerki z powodu
białkomoczu rozpoznano FSGS.

Definicje

W odniesieniu do zespołu nerczycowego powszechnie stosuje się następujące określenia.
Remisja. Up/c <0,2 lub ujemny wynik próby testu
paskowego Albustix (Albustix, Miles, Inc., Diagnostics
Division, Elkhart, IN) albo śladowe ilości białka utrzymujące się przez 3 dni.
Nawrót. Po okresie remisji zwiększenie wartości Up/c
do ≥2 w pierwszej porannej próbce moczu lub odczyt
Albustix ≥2 przez 3-5 kolejnych dni.
Częste nawroty. Dwa lub więcej nawrotów w ciągu pół
roku po rozpoczęciu leczenia lub ≥4 nawroty w ciągu roku w jakimkolwiek okresie.
Steroidozależność. Nawrót po zmniejszeniu dawki lub
w ciągu 2 tygodni po przerwaniu leczenia steroidami.
Steroidoodporność. Niemożność wzbudzenia remisji w ciągu 4 tygodni codziennego leczenia steroidami. Rozbieżności w definiowaniu zespołu nerczycowego
opornego na steroidy utrudniają porównanie wyników
opisywanych strategii leczenia.2,12,13 Na podstawie badania ISKDC u 95% dzieci z zespołem nerczycowym
odpowiadającym na steroidy białkomocz ustąpił w ciągu
4 tygodni codziennego stosowania glikokortykosteroidów, a u 100% po dodatkowym podawaniu ich co drugi dzień przez kolejne 3 tygodnie.2 We wspólnych
wytycznych w deﬁnicji oporności na steroidy przyjęto
granicę 4 tygodni doustnego przyjmowania glikokortykosteroidów, leczenie to można jednak kontynuować
i ponownie oceniać występowanie opornego na steroidy
zespołu nerczycowego, co pozwoli na wyłonienie chorych odpowiadających z opóźnieniem. Dawki glikokortykosteroidów podaje się w mg/kg lub mg/m2.
W opublikowanych badaniach poświęconych zespołowi
16 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 5, Październik 2010

nerczycowemu u dzieci dawkowanie glikokortykosteroidów podawano zarówno w mg/kg, jak i w mg/m2. Dawki zapisywane obecnie będą się różnić w zależności
od stosowanych standardów, zwłaszcza krańcowych
wartości masy ciała, w piśmiennictwie nie udowodniono jednak, aby któryś ze schematów był skuteczniejszy
niż inne.

Leczenie
Wstępne leczenie dzieci z zespołem nerczycowym

• Prednizon 2 mg/kg/24 h przez 6 tygodni (maksymalnie 60 mg)
• Następnie prednizon 1,5 mg/kg co drugi dzień przez
6 tygodni (maksymalnie 40 mg)
• Wstępne leczenie nie wymaga zmniejszania dawki steroidów5
Wstępne leczenie dzieci z zespołem nerczycowym opiera się na wynikach badań przedstawionych na rycinie 2.
W tej serii badań oceniano skuteczność wstępnego leczenia prednizonem trwającego 4-28 tygodni.2-5,14,15
W schemacie 12-tygodniowym przez 6 tygodni prednizon
podawano w dawce 60 mg/m2/24 h (2 mg/kg/24 h),
a przez kolejnych 6 tygodni w dawce 40 mg/m2/24 h
(1,5 mg/kg), co drugi dzień. Zespół ustalający wspólne
stanowisko zalecił stosowanie tego schematu z uwagi
na jego maksymalną skuteczność przy minimalnych działaniach niepożądanych glikokortykosteroidów.5,15-18 Wyniki kilku badań przeprowadzonych w Indiach, Europie
i Japonii spowodowały podjęcie próby zmiany tego schematu, polegającej na stopniowym zmniejszaniu dawkowania leku w późniejszym okresie, dodaniu cyklosporyny lub
zmniejszeniu wstępnej dawki prednizonu do 40 mg/m2/24 h,
nie stwierdzono jednak istotnej poprawy ani wydłużenia
remisji w porównaniu z uzyskiwaną po stosowaniu tradycyjnego schematu 12-tygodniowego.14,16,18,19 Przerwanie
podawania prednizonu po 12 tygodniach bez wcześniejszego stopniowego zmniejszania dawki nie jest niekorzystne i może ograniczyć ujemny wpływ długotrwałego
stosowania leku. Oczekuje się, że ten schemat pozwoli
na uzyskanie dwuletniej remisji u 49% leczonych, a częstych remisji u 29%.

Leczenie pierwszego nawrotu lub stosowane
u chorych z rzadkimi nawrotami

• Prednizon 2 mg/kg/24 h do ustąpienia białkomoczu
lub występowania jego śladowych ilości przez 3 kolejne dni
• Następnie prednizon 1,5 mg/kg co drugi dzień przez
4 tygodnie
Leczenie pierwszego nawrotu zespołu nerczycowego
lub rzadkich nawrotów wymaga znacznie mniejszych dawek glikokortykosteroidów niż leczenie wstępne. Dawkę
odpowiadającą 2 mg/kg/24 h prednizonu utrzymuje się
do czasu ustąpienia białkomoczu przez 3 dni, po czym należy ją zmniejszyć i podawać lek co drugi dzień przez
4 tygodnie.20
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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Możliwości leczenia częstych nawrotów zespołu
nerczycowego

• Prednizon 2 mg/kg/24 h do czasu ustąpienia białkomoczu przez 3 dni, potem 1,5 mg/kg co drugi dzień
przez 4 tygodnie, następnie stopniowe zmniejszanie
dawki przez 2 miesiące o 0,5 mg/kg co drugi dzień
(ogółem: 3-4 miesiące)
• Doustnie cyklofosfamid 2 mg/kg/24 h (dawka wyliczana
na podstawie należnej masy ciała) przez 12 tygodni
(skumulowana dawka 168 mg/kg). Lek podawany wraz
z prednizonem – do czasu uzyskania remisji (2 mg/kg/24 h),
a nastepnie w dawce zmniejszonej do 1,5 mg/kg co drugi
dzień przez 4 tygodnie, a następnie stosowanym przez kolejne 4 tygodnie w stopniowo zmniejszanej dawce
• Mykofenolan mofetylu 25-36 mg/kg/24 h (maksymalnie 2 g/24 h) w dwóch dawkach podzielonych
przez 1-2 lata wraz z prednizonem w stopniowo malejącej dawce
• Cyklosporyna A 3-5 mg/kg/24 h w 2 dawkach podzielonych przez średnio 2-5 lat
Metody leczenia chorych z częstymi nawrotami zespołu nerczycowego polegają na długotrwałym stosowaniu
glikokortykosteroidów, leków cytotoksycznych, mykofenolanu mofetylu lub inhibitorów kalcyneuryny. Jeśli nie
pojawiają się objawy toksycznego działania glikokortykosteroidów, można zastosować schemat długotrwałego
dawkowania. Nie opublikowano jednoznacznych danych
dotyczących optymalnego przedłużonego stosowania
prednizonu ani jakiejkolwiek innej możliwości leczenia
chorych z częstymi nawrotami zespołu nerczycowego, dlatego te zalecenia są w dużej mierze oparte na opiniach.
Leki cytotoksyczne, w tym cyklofosfamid lub chlorambucyl, stosowane wraz z glikokortykosteroidami, wzbudzają utrzymującą się remisję u 72% chorych z częstymi
nawrotami zespołu nerczycowego po 2 latach i u 36%
chorych po 5 latach.21 Na podstawie metaanalizy badań
poświęconych zespołowi nerczycowemu u dzieci stwierdzono znaczący proﬁl toksyczności leków z tej grupy. Spowodowały one zgon 1% chorych, ciężkie zakażenia
bakteryjne u 1,5% oraz późne zachorowanie na nowotwór złośliwy u 0,2-0,6%. U 3% chorych przyjmujących
chlorambucyl opisywano napady drgawkowe. Po stosowaniu leków cytotoksycznych obserwowano ponadto
upośledzenie płodności. W porównaniu z cyklofosfamidem chlorambucyl cechuje nieco szerszy proﬁl toksyczności, nie jest przy tym skuteczniejszy.21
Sześciomiesięczny schemat leczenia mykofenolanem
mofetylu wraz ze stopniowo malejącymi dawkami prednizonu pozwolił uzyskać remisję u 75% spośród 33 chorych
w trakcie leczenia i utrzymać ją u 25% chorych po jego
zakończeniu.22 Częstość nawrotów zmniejszyła się w tej
grupie z 1 epizodu co 2 miesiące przed włączeniem mykofenolanu mofetylu do 1 epizodu co 14,7 miesiąca w trakcie leczenia.22
Stosowanie cyklosporyny przez 2-5 lat przyniosło remisję u 60% chorych w pierwszym roku leczenia.23,24
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

W drugim roku przyjmowania cyklosporyny remisja
utrzymała się zaledwie u 28% dzieci.25 Do 40% spośród
tych chorych może wymagać dodatkowego leczenia prednizonem co drugi dzień w celu utrzymania remisji.
Po przerwaniu podawania cyklosporyny obserwowano
duży odsetek nawrotów.25 Nefrotoksyczne działanie cyklosporyny nakazuje staranne monitorowanie czynności
nerek oraz stężeń leku we krwi. Takrolimus, alternatywny inhibitor kalcyneuryny, nie ma korzystniejszego proﬁlu neurotoksyczności. Ryzyko uszkodzenia czynności
nerek sprawia, że inhibitory kalcyneuryny zaliczono dopiero do trzeciej linii leczenia chorych z częstymi nawrotami zespołu nerczycowego.23,25,26

Leczenie steroidozależnego zespołu
nerczycowego

• Glikokortykosteroidy stosowane są najchętniej, jeśli
tylko nie powodują znaczących działań niepożądanych
• Inną metodę wybiera się na podstawie określenia stosunku ryzyka do korzyści wynikających z jej użycia
• Cyklosporyna A 3-5 mg/kg/24 h w 2 dawkach podzielonych
• Takrolimus 0,05-0,1 mg/kg/24 h w 2 dawkach podzielonych
• Mykofenolan mofetylu 24-36 mg/kg/24 h lub
1200 mg/m2/24 h w 2 dawkach podzielonych (maksymalnie 2 g/24 h)
Zespół nerczycowy steroidozależny występuje u około 24% dzieci dotkniętych tą chorobą.27 U niektórych
długotrwałe stosowanie małych dawek glikokortykosteroidów podawanych codziennie lub co drugi dzień pozwala utrzymać remisję, u wielu jednak nadal występują
nawroty. U wielu chorych stwierdza się wywoływane
przez steroidy działania niepożądane, takie jak otyłość,
nadciśnienie tętnicze lub zaćma, co motywuje praktykujących lekarzy do poszukiwania metod zastępujących leczenie steroidami.
W piśmiennictwie anglojęzycznym nie opisywano randomizowanych badań kontrolowanych oceniających zastosowanie protokołów niezawierających steroidów
u chorych na zespół nerczycowy steroidozależny. W pojedynczym badaniu europejskim uzyskano poprawę wyniku leczenia po zastąpieniu prednizonu deﬂazakortem
u 40 dzieci.28 W Stanach Zjednoczonych deﬂazakort nie
jest dostępny. Ryzyko nawrotu choroby w okresie bez
glikokortykosteroidów można zmniejszyć, stosując
cyklosporynę, lewamizol, mykofenolan mofetylu,
mizorybinę (niedostępna w Stanach Zjednoczonych), cyklofosfamid lub chlorambucyl.21,29-32 U dzieci uzależnionych od steroidów cyklofosfamid podawany doustnie
w dawce 2-3 mg/kg/24 h przez 8-12 tygodni pozwala
na uzyskanie 2-letniej remisji u 40% leczonych, 5-letniej
u 24% i długotrwałej u 17%.21,32 Z uwagi na powodowanie przez cyklofosfamid poważnych działań niepożądanych leki cytotoksyczne zalicza się do trzeciej linii
leczenia zespołu nerczycowego steroidozależnego.
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Postępowanie u chorych na steroidooporny
zespół nerczycowy

• Biopsja nerki
• Schemat leczenia dostosowany do wyniku badania
histopatologicznego wycinka nerki
• Zapewnienie optymalnego postępowania wspomagającego
Oporność na steroidy obciąża chorego większym ryzykiem powikłań zespołu nerczycowego i progresji choroby do schyłkowej niewydolności nerek.33,34 Celem
leczenia chorych na steroidooporny zespół nerczycowy
jest uzyskanie całkowitego ustąpienia białkomoczu i zachowanie czynności nerek. Badania przeprowadzone
z udziałem zarówno dorosłych, jak i dzieci, ujawniły jednak wydłużenie zachowania czynności nerek u chorych
z częściową remisją, za którą uznano zmniejszenie białkomoczu o 50% w stosunku do wartości wyjściowej,
w porównaniu z chorymi, u których nie opanowano białkomoczu.33,34 Z uwagi na ryzyko wystąpienia schyłkowej
niewydolności nerek oraz potencjalną przydatność wyniku badania histopatologicznego podczas podejmowania
decyzji o sposobie leczenia, przed włączeniem terapii
u chorych na zespół nerczycowy steroidooporny nefrolodzy wykonują biopsję nerki.
Nie ustalono ostatecznie optymalnego leczenia takich chorych, wiadomo jednak, że uzyskanie możliwie
najlepszego wyniku wymaga pełnej znajomości możliwo ści te ra peu tycz nych oraz cał ko wi te go za an ga żowania ne fro lo ga dzie cię ce go. Z po wo du bra ku
wy star cza ją cych ran do mi zo wa nych ba dań kon tro lo wanych nie można ustalić wyraźnych, opartych na dowodach wytycznych postępowania.
Wyróżnia się 3 główne kategorie leczenia chorych
na zespół nerczycowy steroidooporny: 1) leczenie immunosupresyjne, 2) leczenie immunostymulujące oraz 3) leczenie nieimmunosupresyjne. Najczęściej wykorzystywane
leczenie immunosupresyjne polega na podawaniu inhibitorów kalcyneuryny, mykofenolanu mofetylu, podawania
metyloprednizolonu w postaci dożylnych „pulsów” oraz
stosowaniu leków cytotoksycznych.35-41 Do innych, rzadko wykorzystywanych lub budzących kontrowersje metod, należą plazmaferezy i immunoabsorpcja.42 Trwają
badania nad nowymi lekami, ale na razie nie określono
ich bezpieczeństwa ani skuteczności.43-45 Jedynym opisywanym lekiem immunostymulującym jest lewamizol, który nie jest jednak powszech nie do stęp ny. Ostat nią
z metod jest leczenie nieimmunosupresyjne, polegające
na podawaniu inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I), antagonistów receptora angiotensynowego (ARB) oraz witaminy E.33,46 Szczegółowe
zalecenia terapeutyczne wykraczają poza zakres omawianych wytycznych.

Leczenie ACE-I i ARB

• Stosowanie ACE-I lub ARB zaleca się u chorych na
zespół nerczycowy steroidooporny
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• Należy rozważyć zastosowanie ACE-I lub ARB u chorych na zespół nerczycowy steroidozależny lub często
nawracający
• Należy się skonsultować w sprawie przeciwwskazań
do podawania ACE-I lub ARB w czasie ciąży
Stwierdzono, że zahamowanie układu renina-angiotensyna osłabia postęp chorób nerek, zwłaszcza przebiegających z nasilonym białkomoczem.47-49 W kilku badaniach
wykazano zmniejszenie białkomoczu dzięki zastosowaniu
ACE-I lub ARB.33,48-50 Leki te są na ogół dobrze tolerowane, udokumentowano jednak również powodowanie
przez nie działań niepożądanych, takich jak hiperkaliemia,
obrzęk naczyniowy, kaszel (ACE-I) oraz – rzadko – ostra
niewydolność nerek. Skojarzone podawanie ACE-I z ARB
może jednocześnie zwiększać skuteczność leczenia i nasilać jego działania niepożądane.51,52 Kobiety w wieku rozrodczym należy skierować na konsultację w związku
z możliwością teratogennego działania ACE-I i ARB.53

Leczenie nadciśnienia tętniczego

• Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi do <90 centyla
wartości prawidłowych54
• Chorym otyłym zaleca się stosowanie diety ubogosodowej, ćwiczenia ﬁzyczne i zmniejszenie masy ciała
• Długotrwałe podawanie ACE-I lub ARB
Nadciśnienie tętnicze występuje u 13-51% dzieci
chorych na zespół nerczycowy.55,56 Po uzyskaniu remisji
choroby ciśnienie tętnicze krwi zwykle się poprawia.56
Przy rozpoczynaniu terapii hipotensyjnej inhibitory
ACE-I lub ARB, które zmniejszają białkomocz i regulują
ciśnienie tętnicze są lekami pierwszego rzutu.57

Leczenie obrzęków

• Należy uprzedzić opiekunów dziecka o możliwości
wystąpienia powikłań w postaci obrzęków
• Rozważyć zastosowanie diety ubogosodowej, umiarkowanego ograniczenia podaży płynów, zastosowanie leków moczopędnych i wlewów albumin.
Obrzęki są jednym z głównych objawów zespołu nerczycowego. Zaburzenia oddychania mogą być spowodowane
obrzękiem płuc lub przesiękiem płynu do jamy opłucnej
i wymagają natychmiastowej interwencji lekarza. Powszechnie zaleca się ograniczenie podaży sodu do 1500-2000
mg/24 h. Chorzy ze znacznymi obrzękami i sączeniem się
płynu z tkanek wymagają monitorowania, ponieważ są narażeni na zakażenie. Pojawienie się znacznych obrzęków
wymaga niekiedy interwencji farmakologicznej z użyciem
moczopędnych leków pętlowych, tiazydowych oraz wlewu 25% roztworu albumin. Podawane w dużych dawkach
lub długotrwale leki moczopędne mogą wywołać hipokaliemię, zaostrzyć przebieg hiponatremii, zmniejszyć objętość
płynu wewnątrznaczyniowego oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Zastosowanie wlewów 25% roztworu albumin oraz leków moczopędnych
jest wprawdzie środkiem doraźnym, wykorzystuje się je jednak u dzieci ze znacznymi obrzękami. Podanie albumin
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we wlewie powoduje niekiedy gwałtowne zwiększenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego, co przyczynia się
do wystąpienia nadciśnienia tętniczego, obrzęku płuc
i zastoinowej niewydolności serca.58

Powikłania

Powikłania zespołu nerczycowego u dzieci zależą od aktywności choroby i zastosowanego leczenia. Ostry przebieg zespołu nerczycowego zwiększa ryzyko wystąpienia
wywołanych leczeniem zaburzeń wzrostu, zaburzeń gospodarki lipidowej (dyslipidemii), zakażeń oraz zmian zakrzepowo-zatorowych.

Otyłość i zaburzenia wzrostu

• Monitorowanie BMI i wzrostu liniowego
• Porady dotyczące masy ciała
• U chorych niskich i otyłych należy rozważyć metody
alternatywne dla leczenia glikokortykosteroidami
Glikokortykosteroidy mogą zaburzać wzrost i zwiększyć
BMI. Ten wpływ jest proporcjonalny do dawki oraz czasu
trwania choroby i leczenia.59-63 Strategie leczenia bez glikokortykosteroidów poprawiają wzrost.59,64,65 Podawanie
glikokortykosteroidów zwiększa BMI,59,66,67 natomiast strategie alternatywne zmniejszają.59,65 Zaleca się konsultowanie dzieci chorych na zespół nerczycowy z dietetykiem.

Dyslipidemia

• Dieta ubogotłuszczowa
• Jeśli stężenie frakcji LDL cholesterolu na czczo wynosi stale >160-190 mg/dl, należy rozważyć włączenie leków obniżających stężenie cholesterolu
• Konsultacja w sprawie przeciwwskazań do zastosowania inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA) w czasie ciąży
U dzieci chorych na zespół nerczycowy można się
spodziewać wystąpienia dyslipidemii i ustępowania jej
w okresie remisji. W przebiegu opornego na leczenie zespołu nerczycowego dyslipidemia utrzymuje się stale.
W badaniach u dorosłych utrzymujący się zespół nerczycowy może być skojarzony z miażdżycą tętnic i zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Wyniki
jednego z retrospektywnych badań sugerują jednak, że nawracający zespół nerczycowy w dzieciństwie nie zwiększa
zagrożenia chorobami układu sercowo-naczyniowego.68
Leczenie obejmuje konsultację dietetyka i ograniczenie
spożycia tłuszczów do <30% kalorii, tłuszczów nasyconych do <10% kalorii, a cholesterolu do <300 mg/24 h.
U dorosłych chorych na zespół nerczycowy leczenie
inhibitorami reduktazy HMG-CoA korzystnie wpływa
na dyslipidemię, a także na progresję przewlekłej choroby
nerek.69,70 W wytycznych dotyczących leczenia zaburzeń
gospodarki tłuszczowej w dzieciństwie zaproponowano zastosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA u dzieci
z utrzymującą się dyslipidemią w przebiegu steroidoopornego zespołu nerczycowego, brakuje jednak randomizowanych badań oceniających wpływ takiego postępowania.
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Zakażenia

• Należy uprzedzić o możliwości wystąpienia objawów
zakażenia, takich jak zapalenie tkanki łącznej, zapalenie
otrzewnej lub bakteriemia
• Rozpocząć empiryczne leczenie zapalenia otrzewnej
do czasu uzyskania wyniku posiewu
Zakażenia są powikłaniem powszechnie występującym
u dzieci chorych za zespół nerczycowy i znaczącą przyczyną ich umieralności.72 Pojawienie się obrzęków z towarzyszącym sączeniem płynu z tkanek wymaga starannego
monitorowania w kierunku wtórnych powikłań infekcyjnych, w tym zapalenia tkanki łącznej. Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej z silnym bólem brzucha, objawami
otrzewnowymi, a niekiedy objawami posocznicy, jest również powikłaniem przyczyniającym się do znacznej chorobowości i umieralności.73-75 Wystąpieniu zapalenia
otrzewnej sprzyja wiele czynników, takich jak zmniejszenie stężenia albumin w surowicy, wodobrzusze oraz
zaburzenia układu odpornościowego.74,76 Ostateczne rozpoznanie zapalenia otrzewnej wymaga wykonania posiewu płynu pobranego z jamy otrzewnej, a także barwienia
metodą Grama i oznaczenia liczby komórek w płynie.
Niekiedy współistnieje bakteriemia.
Chociaż drobnoustrojem najczęściej wywołującym zapalenie otrzewnej w przebiegu zespołu nerczycowego
u dzieci jest paciorkowiec zapalenia płuc (Streptococcus
pneumoniae), znaczny odsetek samoistnych bakteryjnych
zapaleń otrzewnej powodują też zakażenia bakteriami
Gram-ujemnymi.72,73,75,77 Brakuje danych potwierdzających
skuteczność stosowania penicyliny w zapobieganiu zapaleniu otrzewnej w tej grupie chorych.78 Należy wyważyć
potencjalne korzyści i ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz rozwój oporności drobnoustrojów na leki.77 Zaleca się podanie 23-walentnej lub 7-walentnej skojarzonej
szczepionki przeciw pneumokokom, aby zapewnić odporność na zakażenia wieloma szczepami pneumokoków.

Zmiany zakrzepowo-zatorowe

• Ocena dzieci ze zmianami zakrzepowo-zatorowymi
w kierunku nadkrzepliwości,
• Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci z zespołem nerczycowym i zmianami zakrzepowo-zatorowymi.
Zmiany zakrzepowo-zatorowe powstają u 2-5% dzieci z zespołem nerczycowym.79-81 Wydaje się, że ryzyko ich
wystąpienia jest większe u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym.81 Potencjalne zaburzenia to zakrzepica żył głębokich, zatok mózgowia i żył nerkowych,
zatorowość płucna oraz zakrzepica tętnicza.
Uważa się, że w przebiegu zespołu nerczycowego
występuje wiele czynników sprzyjających rozwojowi
zmian zakrzepowo-zatorowych. Są wśród nich utrata
z moczem czynników hamujących krzepnięcie
(np. antytrombiny III) i zwiększone stężenia czynników
prokoagulacyjnych (np. ﬁbrynogenu).80 U chorych na zespół nerczycowy liczba krwinek płytkowych często jest
zwiększona i mają one większą skłonność do agregacji.82
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Czynnikiem ryzyka zakrzepicy jest również zmniejszenie objętości krwi krążącej w wyniku odwodnienia
i przyjmowania leków moczopędnych.81
Chociaż nie przeprowadzono dotąd badań z grupą
kontrolną przyjmującą placebo, stosowanie leków przeciwkrzepliwych u dzieci z zespołem nerczycowym wydaje się korzystne. Możliwości terapeutyczne to heparyna,
heparyny drobnocząsteczkowe oraz podawana doustnie
warfaryna.81,83-85 U niektórych dzieci skuteczne jest leczenie ﬁbrynolityczne, ale korzyściom wynikającym z jego stosowania należy przeciwstawić zwiększone ryzyko
wystąpienia powikłań.81,86,87
W okresie aktywności choroby i zwiększonego zagrożenia powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi należy zachęcać dzieci do utrzymywania aktywności ruchowej
i unikania długotrwałego leżenia w łóżku. Nie wiadomo,
jaką rolę odgrywa proﬁlaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe, np. małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.
Jego zastosowanie może być wskazane u dzieci po przebytych zdarzeniach zakrzepowo-zatorowych, stanach nadmiernej krzepliwości poprzedzających wystąpienie zespołu
nerczycowego, u chorych na steroidooporny zespół nerczycowy oraz wówczas, gdy w świetle żyły centralnej
utrzymywany jest cewnik.88 Potencjalne wady i zalety takiego postępowania należy oceniać indywidualnie.

Szczepienia

• Immunizacja 23-walentną lub 7-walentną skojarzoną
szczepionką przeciw pneumokokom
• Coroczna immunizacja inaktywowaną szczepionką
przeciw grypie chorych z zaburzeniami układu odpornościowego lub aktywnym przebiegiem zespołu nerczycowego, a także ich domowników
• Odroczenie immunizacji żywymi szczepionkami:
– do czasu zmniejszenia dawki prednizonu do
<2 mg/kg/24 g (maksymalnie 20 mg)
– przez 3 miesiące po zakończeniu podawania leków
cytotoksycznych
– przez miesiąc po zakończeniu codziennego stosowania innej formy immunosupresji
• Szczepienie przeciw ospie wietrznej, jeśli dziecko nie
nabyło przeciw niej odporności, o czym świadczą dane
z książeczki szczepień, wywiad chorobowy lub wynik
oceny serologicznej
• Podanie immunoglobuliny nieimmunizowanym chorym z zaburzeniami odporności
• Rozważenie dożylnego podania acyklowiru dzieciom
z zaburzeniami odporności, gdy pojawią się wykwity
ospy wietrznej
U dzieci chorych na zespół nerczycowy szczepienia
odgrywają szczególnie ważną rolę. Z uwagi na wpływ

Profilaktyka nawracających infekcji
górnych dróg oddechowych.

Stosowany w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych
Wspomagająco w osłabieniu funkcji układu immunologicznego
Lek nie zawiera cukru (1 pastylka zawiera 0,73 g węglowodanów, (0,06 jednostki chlebowej))
Przyjemny pomarańczowy smak
Proste i wygodne dawkowanie: dorośli i nastolatki powyżej 12 r.ż.: 1 pastylka 3 x dziennie.
U dzieci od 2 r.ż. dawka powinna być wyliczona w zależności od wagi pacjenta według ogólnie
przyjętych reguł. Pastylkę należy ssać powoli do całkowitego jej rozpuszczenia w ustach.
Propozycja dawkowania u dzieci 1 :
Masa ciała

Propozycja dawkowania

10 - 20 kg

½ pastylki 1x dziennie

20 - 40 kg

1 pastylka 1x dziennie

40 - 60 kg

1 pastylka 2x dziennie

Jedyny lek w Polsce
sce z jeżówką bla
bladą
adą
(Echinacea pallidae) w formie pastylek do ssania.
ssan
nia.
nia

Lymphozil® pastylki do ssania. Suchy wyciąg z korzenia jeżówki bladej 30,0 mg Echinacea pallida radicis extractum siccum. Wskazania: wspomagająco i profilaktycznie w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych. Dawkowanie: dawka dla dorosłych i nastolatków powyżej 12. r.ż. – 3 razy dziennie po 1 pastylce. U dzieci dawka powinna być wyliczona w zależności od wagi pacjenta według ogólnie przyjętych reguł. Pastylkę należy ssać powoli do całkowitego jej rozpuszczenia w ustach. Lymphozil® pastylki nie powinien być stosowany jednorazowo dłużej niż przez 2 tygodnie. Oczekiwany efekt powinien wystąpić w ciągu tego czasu. Jeśli jest to konieczne, zalecane jest powtórzenie terapii w odstępach czasowych. Przeciwwskazania:
w przypadku alergii na suchy wyciąg z korzenia jeżówki bladej (Echinacea pallida) lub na którykolwiek składnik preparatu Lymphozil®, gdy występuje alergia na inne rośliny z rodziny Compositae. Nie należy stosować w takich chorobach jak: gruźlica, białaczki lub choroby białaczkopodobne, kolagenozy, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV, przewlekłe choroby
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spadek ciśnienia tętniczego krwi. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: nie powinien być stosowany jednorazowo dłużej niż przez 2 tygodnie. Oczekiwany efekt powinien wystąpić w tym okresie. Jeśli jest to konieczne, zalecane jest powtórzenie terapii w odstępach czasowych po 2–3 tygodniach, po konsultacji z lekarzem. Nr świad.
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R/LP/02/10

Tradycyjny produkt leczniczy roĂlinny z okreĂlonymi wskazaniami wynikajÈcymi wyïÈcznie z dïugotrwaïego stosowania.
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

Październik 2010, Vol. 14 Nr 5 Pediatria po Dyplomie | 21

•
•

•

•

•

•

•

•

Proﬁl
lipidów

•

Stężenia
leku

Monitorowanie

W tabeli podsumowano zalecenia dotyczące monitorowania chorych, w zależności od ciężkości przebiegu
zespołu nerczycowego i zastosowanego schematu leczenia.
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CBC − pełna morfologia krwi, CPK − kinaza kreatyniny.
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Zalecenia dotyczące monitorowania dzieci z zespołem nerczycowym
TABELA.

zespołu nerczycowego na osłabienie odporności są one
narażone na cięższy przebieg zakażeń.89 Ponadto są szczególnie podatne na choroby wywoływane zakażeniem
pneumokokami.75 U dzieci leczonych immunosupresyjnie ospa wietrzna może stwarzać zagrożenie życia.89 Udowodniono, że szczepienie dzieci chorych na zespół
nerczycowy jest bezpieczne i skuteczne i można je przeprowadzać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi podawania żywych szczepionek.90-93
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Badanie
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moczu

CPK

Leczenie zespołu nerczycowego u dzieci

Zespół nerczycowy u dzieci jest przewlekłą chorobą i najlepiej, jeśli ich leczenie prowadzi zespół przygotowany
do sprawowania stałej opieki nad nimi. Chore dzieci i ich
rodziców trzeba poinformować o złożonym leczeniu,
w tym konieczności właściwego przyjmowania leków,
przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz monitorowania
stanu zdrowia. Stwierdzono, że początkowe 12-tygodniowe leczenie glikokortykosteroidami zmniejsza częstość nawrotów zespołu nerczycowego u dzieci odpowiadających
na podawanie steroidów.2,3 Uniknięcie działań niepożądanych takiego postępowania wymaga jednak starannego
i przewidującego ich wystąpienie prowadzenia i wspierania rodzin przez wielospecjalistyczny zespół.
Powikłania występujące u dzieci z zespołem nerczycowym są spowodowane zarówno aktywnością choroby, jak
i jej leczeniem, i należy je przewidzieć. Do częstych powikłań przewlekłego przyjmowania steroidów należą nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz zaburzenia wzrostu. Mogą się
też pojawić nieprawidłowości w mineralizacji kości. Stosowanie schematów pozbawionych steroidów wymaga monitorowania swoistego dla podawanych leków. Działania
niepożądane wahają się od nadciśnienia tętniczego i ostrej
niewydolności nerek pod wpływem antagonistów kalcyneuryny do niepłodności i możliwości powstania nowotworu złośliwego w przyszłości pod wpływem leków
cytotoksycznych.
Chorzy na zespół nerczycowy steroidooporny są najbardziej narażeni na postępujące uszkodzenie nerek, powikłania przewlekłego zespołu nerczycowego oraz leczenia
farmakologicznego. Opracowanie indywidualnego planu
leczenia na podstawie badań histologicznych biopsji nerki i odpowiedzi na leczenie wymaga zaangażowania nefrologa dziecięcego w celu optymalnego leczenia zespołu
nerczycowego i zminimalizowania chorobowości oraz
umieralności.
Przedstawione w tym artykule wytyczne opierają się
na podsumowaniu danych pochodzących z najlepszych
opublikowanych doniesień, a także na opiniach ekspertów, jeśli dane te były niewystarczające. Poza opracowaniem
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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tych wytycznych zespół specjalistów ukazał możliwość
udoskonalenia tego wspólnego dokumentu dzięki przeprowadzeniu dalszych badań.
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Opierając się na własnym doświadczeniu klinicznym
i analizie 344 artykułów wybranych za pomocą przeglądarki PubMed, nefrolodzy dziecięcy ze Stanów Zjednoczonych przedstawili zasady rozpoznawania i leczenia
zespołu nerczycowego (ZN) u dzieci.
Autorzy uwzględnili nowsze leki stosowane w leczeniu ZN, takie jak mykofenolan mofetylu czy takrolimus.
Zwrócili także uwagę na postępowanie wspomagające leczenie oraz zapobieganie powikłaniom zarówno choroby,
jak i z powodu stosowanego leczenia. Artykuł nie
uwzględnia najnowszych danych dotyczących postępowania w ZN u dzieci, takich jak konieczność wykonywania badań genetycznych w steroidoopornych postaciach
ZN czy stosowania leków blokujących limfocyty B.
Warunkiem rozpoznania ZN jest stwierdzenie białkomoczu przekraczającego możliwości kompensacyjne
ustroju. Można stosować różne sposoby oceny białkomoczu. Jeśli stwierdza się wydalanie białka z moczem
≥50 mg/kg/24 h, ≥400 mg/m2 p.c./1h, ≥1 g/m2 p.c./24 h
lub jeśli stosunek białka do kreatyniny w moczu
(w mg/dl) (Up/c) ≥2,0, należy rozpoznać ZN. Autorzy
artykułu sugerują stosowanie tego ostatniego sposobu
do rozpoznawania i monitorowania leczenia. W Polsce ocena wydalania białka i kreatyniny jest rzadziej
stosowana, w większości ośrodków nefrologii dziecię-
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cej stosuje się ocenę białkomoczu w dobowej zbiórce
moczu. W praktyce ogólnopediatrycznej przydatne jest
szybkie oznaczanie stężenia białka w moczu za pomocą testów paskowych. Wyniki takich oznaczeń są również uwzględnione przez autorów artykułu do oceny
leczenia ZN.
Najczęstszą przyczyną ZN u dzieci jest idiopatyczny
zespół nerczycowy (IZN). Obejmuje on zmiany morfologiczne: od najłagodniejszych minimalnych (minimal
change nephrotic syndrome, MCNS) przez bardziej zaawansowane – rozplemowe mezangium do szkliwienia
kłębuszków. U tego samego chorego w kolejnych biopsjach nerki można stwierdzić różne obrazy morfologiczne, zależnie od czasu wykonania biopsji, czasu trwania
choroby i podatności na stosowane leczenie.
Idiopatyczny zespół nerczycowy występuje w Europie z częstością 2-7 przypadków na 100 000 dzieci
do 15 r.ż. Choroba ma charakter nawrotowy, co powoduje, że ogólna częstość jej występowania wynosi 16/100 000. W Polsce w latach 1978-1982 liczbę
nowych przypadków ZN oceniono na 5,28/100 000
dzieci do 15 r.ż. rocznie (Uszycka-Karcz i wsp.).
U młodszych dzieci z ZN stwierdza się wyraźną przewagę chłopców w stosunku do dziewczynek (3:1),
czego nie obserwuje się już u młodzieży.
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Z punktu widzenia patogenetycznego IZN jest wynikiem uszkodzenia podocytów. Podocytopatia może
być wywołana przez krążący czynnik przepuszczalności
białka, którego wytwarzanie może być związane z dysfunkcją limfocytów T, stwierdzaną w okresie rzutów
ZN. Czynnik ten może być również wytwarzany przez
limfocyty B lub powstawać w wyniku zaburzonych relacji między limfocytami T i B. Czynniki przepuszczalności białka wykrywane w okresie nawrotów ZN różnią
się u dzieci ze zmianami minimalnymi i szkliwieniem
kłębuszków. Poza immunologicznymi przyczynami
uszkodzenia kłębuszków zwraca się uwagę na wrodzone defekty, które polegają na nieprawidłowej budowie
różnych białek wchodzących w skład błony ﬁltracyjnej
kłębuszka nerkowego. Do najbardziej rozpowszechnionych należą mutacje białek: nefryny i podocyny (odpowiednio geny NPHS1 i NPHS2). Niezależnie od
przyczyny ZN o ostatecznym rokowaniu i utrzymaniu
prawidłowej czynności nerek decyduje odpowiedź
na leczenie i możliwość uzyskania remisji choroby.
Uważa się, że około 90% przypadków ZN u dzieci
charakteryzuje się steroidowrażliwością i pomyślnym
rokowaniem,1 mimo nawrotowego charakteru choroby.
U większości dzieci przyczyną ZN są zmiany minimalne, które dobrze odpowiadają na leczenie. U pozostałych 10% dzieci stwierdza się ZN steroidooporny, który
u 30-40% doprowadza do schyłkowej niewydolności
nerek (SNN) w ciągu 10 lat obserwacji.2 Najczęstszą
przyczyną steroidoopornego ZN jest ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków (focal segmental
glomerulosclerosis, FSGS). Przyjmuje się, że FSGS stanowi 7-10% przyczyn ZN u dzieci. U rasy czarnej FSGS
występuje 3-7 razy częściej niż u białej (zarówno postać
idiopatyczna, jak i wtórna w przebiegu zakażenia HIV
i nefropatii heroinowej). Od 20 lat obserwuje się wzrost
częstości występowania FSGS, szczególnie u rasy czarnej. W Stanach Zjednoczonych w latach 1980-2000
częstość idiopatycznego FSGS wzrosła 11-krotnie (z 0,2
do 2,3%). Obecnie FSGS jest najczęstszą przyczyną
SNN spowodowanej pierwotną glomerulopatią (u dzieci 11% SNN).3 W latach 1994-2003 w dwóch amerykańskich referencyjnych ośrodkach nefrologii dziecięcej
oceniano odpowiedź na leczenie 163 dzieci z nowo rozpoznanym idiopatycznym ZN. Pierwotną steroidoopornością charakteryzowało się 15% dzieci z ZN, w ciągu
następnych lat obserwacji u kolejnych stwierdzono wtórną steroidooporność tak, że łącznie 45% dzieci z obserwowanej grupy wykazywało steroidooporność.4
Ponieważ dane pochodzą z populacji amerykańskiej,
a steroidooporność dotyczy częściej Afroamerykanów,
nie można bezpośrednio odnosić tych danych do dzieci
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europejskich, jednak wzrost częstości występowania steroidooporności jest faktem obserwowanym również
w europejskich ośrodkach nefrologii dziecięcej.
U około 50% dzieci z ZN wrażliwym na steroidy rozwija się nawracająca postać ZN wymagająca stosowania
dodatkowo leków immunosupresyjnych, takich jak cyklofosfamid, cyklosporyna A (CsA) czy mykofenolan mofetylu (MMF). Około 25% z tych chorych wymaga
długotrwałego leczenia steroidami i innymi lekami immunosupresyjnymi, rozwijając zespół steroido czy cyklosporynozależny.5 Ta grupa dzieci narażona jest na rozwój
objawów niepożądanych leczenia, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia wzrostu czy niepłodność.
Złe rokowanie dotyczące utrzymania czynności nerek
u dzieci ze steroidoopornym ZN oraz mała skuteczność
i liczne objawy niepożądane leczenia u dzieci z często nawracającym lub steroidozależnym ZN powodują stałe poszukiwania skuteczniejszych leków. Uwzględniając rolę
limfocytów B w patogenezie ZN, rozpoczęto stosowanie
przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenowi CD-20, znajdującemu się na powierzchni tych
limfocytów (rytuksymab, RTX). Stosowanie RTX hamuje proliferację i różnicowanie limfocytów B. Stosowany początkowo w onkologii i reumatologii od paru lat RTX
stosowany jest również w leczeniu ZN steroidozależnego6,7
i steroidoopornego.8,9 Doniesienia na temat skuteczności
takiego leczenia są na razie niewystarczające do sformułowania zaleceń, wydaje się jednak, że RTX może być kolejną możliwością terapeutyczną w szczególnie ciężkich
postaciach ZN. Należy wspomnieć, że niezależnie od zachęcających wyników leczenia steroidozależnego i często
nawracającego ZN,9 również w postaciach nawrotowych
po transplantacji nerki,10 doświadczenia w stosowaniu
RTX są na razie ograniczone, a leczenie może być obarczone poważnymi działaniami niepożądanymi: hipogammaglobulinemią, leukoencefalomalacją czy ostrymi objawami
ze strony układu oddechowego. Próbą ograniczenia objawów niepożądanych przy utrzymaniu skuteczności jest stosowanie pojedynczych dawek RTX.11,12
W 2009 r. ukazało się doniesienie o skuteczności leczenia galaktozą chorego na FSGS związane z obecnością krążącego czynnika przepuszczalności (FSGS
permability factor, FSPF). Stosowana w tych przypadkach galaktoza prawdopodobnie wiąże krążący czynnik,
co stwierdzano w badaniach in vitro i in vivo, i pozwala na uzyskanie remisji.13 Skuteczność takiego postępowania wymaga potwierdzenia u większej liczby chorych.
Zaletą artykułu jest zwrócenie uwagi na powikłania choroby i leczenia. Pediatra rzadko podejmuje decyzję o sposobie leczenia ZN, pozostawiając to nefrologowi
dziecięcemu, często natomiast ma do czynienia z zakaże-
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niami, nadciśnieniem tętniczym, otyłością czy innymi objawami niepożądanymi, które mogą wystąpić u dziecka
z ZN.
Część artykułu dotycząca szczepień dzieci z ZN może pomóc w codziennej praktyce pediatrycznej. Należy
zwrócić uwagę na propagowanie szczepień przeciw
pneumokokom w tej grupie chorych, co podkreślają
autorzy artykułu. Z wieloośrodkowych polskich badań
A. Szmigielskiej i wsp.14 wynika, że nosicielstwo S. pneumoniae dotyczy 14% dzieci z ZN w wieku 2-5 lat.
Uwagi dotyczące danych podanych w artykule Gipsona i wsp:
– Biopsję nerki należy rozważyć u dzieci z ZN w wieku >12 r.ż., ale również u dzieci najmłodszych <1 r.ż.
– Proponowany schemat leczenia wstępnego, polegający na 12-tygodniowym cyklu leczenia dawką prednizonu 2 mg/kg/24 h przez 6 tygodni, a następnie
1,5 mg/kg/24 h przez następnie 6 tygodni, bez stopniowego jej zmniejszania, zaproponowany w 1993 r. przez
Ehricha i Brodehla, jest uznanym sposobem leczenia
rzutu ZN. W kolejnych latach próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak długo należy leczyć pierwszy rzut
ZN. Zawsze należy brać pod uwagę wyważenie między
skutecznością leczenia i czasem trwania remisji a ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych długotrwałej steroidoterapii. Przedłużenie wstępnej terapii z 2
do 6 miesięcy powoduje ograniczenie częstości nawrotów o 22-44%, przy wzroście ryzyka działań niepożądanych o 5% dla nadciśnienia tętniczego i o 15% dla
objawów hiperkortyzonizmu.15,16
– Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
(ACE) nie są teratogenne w czasie wczesnej fazy
organogenezy, jednak stosowanie ich w II i III trymestrze ciąży może powodować ciężkie uszkodzenie płodu. Chociaż inhibitory ACE nie są
przeciwwskazane u kobiet w wieku rozrodczym,
powinny być jak najszybciej odstawione po potwierdzeniu ciąży.
– W Polsce nie jest dostępny 25% roztwór albumin.
W przypadku bardzo nasilonych obrzęków, zagrażających wystąpieniem przednerkowej niewydolności nerek, stosuje się 20% roztwór albumin. Aby
uniknąć gwałtownego zwiększenia objętości śródnaczyniowej, co może grozić niewydolnością krążenia, 20% roztwór albumin należy przetaczać wolno.
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