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Doszczepiaæ nerkê  czy nie doszczepiaæ?
Oto jest pytanie
Wed³ug aktualnego stanowiska wiêkszoci orodków transplantologicznych
w chwili obecnej optymaln¹ metod¹ leczenia terminalnej przewlek³ej niewydolnoci nerek jest przeszczepianie nerek (pobranych zarówno od dawców zmar³ych jak i ¿ywych) w okresie predializacyjnym. Dalszym postêpem s¹ próby doszczepiania kolejnych nerek u pacjentów po wczeniej wykonanej transplantacji, u których funkcja nerki przeszczepionej jest s³aba, lecz którzy jeszcze nie
dojrzali w pe³ni do leczenia dializami. Autorzy przedstawiaj¹ dwa przypadki
chorych, leczonych t¹ metod¹ z pomylnym rezultatem. Uwa¿aj¹, ¿e powy¿szy
sposób terapii jest optymalny i przysz³ociowy dla takich pacjentów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 123-124)

To implant a second kidney or not to implant?
That is the question
According to present opinion of most transplant centers the optimal method
of treatment of end-stage renal disease is currently kidney transplantation in
the pre-dialysis period (kidneys obtained from both living and dead donors).
Another step forward is to implant an additional kidney in patients with a previously transplanted kidney, in whom the function of the graft is poor, but who do
not require dialysis yet. Authors present two cases of patients successfully
treated with such an approach. Authors believe that this method of therapy is
optimal for such patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 123-124)
Hamletowskie byæ albo nie byæ mo¿e
mieæ swój odpowiednik przy przeszczepianiu nerek. Burzliwy rozwój transplantologii,
a zw³aszcza przeszczepów nerek sprawi³,
¿e ta metoda leczenia nerkozastêpczego
sta³a siê coraz to bardziej popularna.
W ostatnich latach zwiêkszy³a siê nie
tylko liczba przeszczepów nerek, pobranych
zarówno ze zw³ok, jak i od ¿ywych dawców,
lecz równie¿ zliberalizowa³a siê kwalifikacja
potencjalnych biorców do tego typu terapii.
Poprawi³y siê te¿ znacznie wyniki transplantacji nerek dziêki coraz wiêkszemu wachlarzowi dostêpnych leków immunosupresyjnych, indywidualizacji terapii, poprawy konserwacji pobranych narz¹dów (szerokie stosowanie p³ynu UW, p³ukanie pulsacyjne),
skrócenie CIT-u oraz coraz lepszemu dowiadczeniu zespo³ów chirurgiczno-nefrologiczno-anastezjologicznych prowadz¹cych
transplantacje. Aktualnie przewidywane
rednie prze¿ycia przeszczepów nerek zbli¿aj¹ siê do oko³o 10 lat [4,11].
Mimo powy¿szego postêpu, a mo¿e
dziêki niemu, systematycznie zwiêksza siê
te¿ bezwzglêdna liczba pacjentów trac¹cych
przeszczep. Przyczyny utraty przeszczepów
s¹ ró¿ne: przewlek³e, rzadziej ostre odrzucanie nerki, wejcie choroby podstawowej
w nerkê przeszczepion¹, nefrotoksyczne
dzia³anie leków immunosupresyjnych (g³ównie blokerów kalcyneuryny), procesy zapalne. Du¿¹ grupê stanowi¹ chorzy umieraj¹cy (zw³aszcza z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia) z czynnym przeszczepem [1,9,15].
Dalsze losy chorych trac¹cych przeszczep uk³adaj¹ siê ró¿nie. Najwiêksza grupa powraca do leczenia dializacyjnego (he-

modializa, dializa otrzewnowa). Czêæ po
krótszym lub d³u¿szym okresie dializoterapii ma wykonany kolejny przeszczep nerki.
W poradniach transplantologicznych
stosunkowo du¿y procent pacjentów stanowi¹ chorzy, którzy mimo postêpów przewlek³ych niewydolnoci nerek, objawiaj¹cych
siê klinicznie (zaczynaj¹ca siê niedokrwistoæ, retencja p³ynów, nerkowo-zale¿ne
nadcinienie têtnicze) i biochemicznie (kwasica metaboliczna, tendencja do hyperpotasemii, zaburzenia gospodarki wapniowofosforanowej itp.), nie spe³niaj¹ jeszcze w
pe³ni kryteriów do rozpoczêcia u nich leczenia nerkozastepczego.
Objawy te rozpoczynaj¹ siê najczêciej
przy GFR-erze w granicach 10-15 ml/min.
Stosowane leczenie uzupe³niaj¹ce (erytropoetyna, ketoanalogi, blokery enzymu konwertuj¹cego, czy receptorów angiotensyny
II, konwersja blokerów kalcyneurynowych na
Cell-cept lub Rapamycynê) jest najczêciej
jedynie czasowym rozwi¹zaniem problemu.
Wiêkszoæ chorych po wielu latach leczenia jest doskonale zorientowana w progresji niewydolnoci przeszczepionych nerek, s¹ zaniepokojeni ich stanem i oczekuj¹
od lekarzy prowadz¹cych jaki dalszych,
racjonalnych, korzystnych dla nich rozwi¹zañ. Wyjciem z powsta³ej sytuacji jest doszczepienie takim chorym kolejnych nerek.
Poni¿ej przedstawiamy dwa przypadki naszych pacjentów, u których z powodzeniem
wykonalimy ponowne transplantacje nerek
(przed ostatecznym za³amaniem siê funkcji
pierwszych przeszczepów) zakoñczone
szczêliwym fina³em.
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Przypadek I

Chory C.T. lat 54, z rozpoznaniem PKZN (nie
weryfikowanego bioptycznie) z nastêpow¹ PNN.
Od wrzenia 1995 roku leczony w programie powtarzalnych hemodializ. HCV (+)  przeleczony Interferonem. W dniu 2.07.2001 r. wykonano choremu pierwszy przeszczep nerki pobranej ze zw³ok.
Dawc¹ by³ 63-letni mê¿czyzna, u którego przyczyn¹ zgonu by³o krwawienie do mózgu. Zgodnoæ
immunologiczna HLA dawca/biorca 12 punktów (po
jednym wspólnym antygenie A, B, DR).
Przebieg wczesnooperacyjny powik³any ciê¿kim zapaleniem grzybiczo-ropnym jamy ustnej,
polekow¹ cukrzyc¹. Wypisany z kreatynin¹ 2,4
mg% na typowym leczeniu supresyjnym (CyA,
Immuran, Encorton). Po wypisie stopniowe pogarszanie siê funkcji graftu. Wykonana we wrzeniu
2002 r. biopsja nerki przeszczepionej, wykaza³a
objawy przewlek³ej nefropatii spowodowanej g³ównie procesem przewlek³ego odrzucania.
W leczeniu próbowano zastosowaæ konwersjê CyA na Prograf oraz Rapamycynê, lecz z uwagi na cukrzycê o ciê¿kim przebiegu oraz leukopeniê ostatecznie przestawiono chorego na Cell-cept
ze sterydoterapi¹. Kreatynina ustabilizowa³a siê na
poziomie 4-5 mg% (GFR 15,9-12,7 ml/min.). Pacjenta zg³oszono do ponownego przeszczepu nerki, przygotowano te¿ do ewentualnej ponownej dializoterapii (ADO). Drugi przeszczep nerki wykonano 26.06.2005 r. Dawc¹ by³ mê¿czyzna lat 62, po
udarze mózgu, ze zgodnoci¹ HLA dawca/biorca
2 antygenów (A i DR).
W leczeniu zmniejszono dawkê Cell-ceptu do
1 g/dobê, dodano Prograf w dawce 4 mg/dobê,
kontynuowano steroidoterapiê.
Przebieg pooperacyjny bez powik³añ, obfita
natychmiastowa diureza do 5 l/dobê, przy wypisie
kreatynina 0,8 mg% (GFR  79,9 ml/min). Pacjent
pozostaje pod kontrol¹ Poradni Transplantologicznej.
Przypadek II

Chora W.A. lat 24, od 1986 roku z rozpoznaniem przewlek³ego ogniskowo-szkliwiej¹cego zapalenia k³êbków nerkowych (potwierdzonego bioptycznie) z nastêpow¹ PNN. Wobec nieskutecznoci leczenia supresyjnego od 1990 roku leczona
w programie powtarzalnej hemodializy. W 1998
roku wykonano chorej przeszczep nerki pobranej
ze zw³ok. Po 5 latach od przeszczepu stwierdzono powolne pogorszenie siê funkcji graftu, ze stopniowym wzrostem kreatyniny 4,3-6 mg% (GFR
15,9-11,4 ml/min) przy utrzymuj¹cej siê stosunkowo du¿ej diurezie dochodz¹cej do 3 l. Wykonana
biopsja nerki wykaza³a cechy przewlek³ej nefropatii
przeszczepu. Leczona miêdzy innymi Prografem,
MMF-em, steroidami. Pacjentkê zaplanowano do
w³¹czenie ponownie do programu powtarzalnej
hemodializy, zg³oszono równie¿ do ewentualnego,
drugiego przeszczepu nerki. W dniu 1.08.05 r.
wykonano chorej kolejn¹ transplantacjê nerki. Dawczyni¹ by³a 53-letnia kobieta, zmar³a z powodu
udaru mózgowego. Zgodnoæ antygenowa HLA
dawca/biorca by³a trójantygenowa (A, B, DR). Po
przeszczepie natychmiastowa diureza do 5 l/dobê,
przy wypisie kreatynina  2mg% (GFR 34,2 ml/
min). W leczeniu zastosowano Cell-Cept, Prograf,
steroidoterapiê. Pacjentka pozostaje pod kontrol¹
Poradni Transplantologicznej.
Omówienie
Metoda doszczepiania narz¹dów u takich chorych ma swoje z³e i dobre strony.
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Lekarz decyduj¹cy siê zaproponowanie pacjentowi takiej terapii musi siê wcale nierzadko liczyæ z niechêci¹ pacjenta i jego negatywnym nastawieniem do kolejnego zabiegu operacyjnego. Trzeba pamiêtaæ, ¿e potencjalni kandydaci do tego typu terapii s¹
najczêciej w z³ym stanie klinicznym (czêsto ze wspó³istniej¹cymi powik³aniami choroby podstawowej) i psychicznym, pe³ni obawy co do ryzyka ponownego zabiegu operacyjnego. Ich mobilizacja, utrwalenie w nich
wiary w mo¿liwoæ poprawy stanu zdrowia,
wytworzenie w ich wiadomoci zielonego
wiat³a co do swojej choroby mo¿e byæ czasem bardzo trudne.
Chorzy po pierwszym przeszczepie
maja wykorzystany najczêciej lepszy dostêp do naczyñ biodrowych. Wytworzenie
kolejnego po³¹czenia naczyniowego po
przeciwnej stronie mo¿e byæ k³opotliwe i
powinno byæ poprzedzone ka¿dorazowo
wykonaniem badania arteriograficznego.
Ponowny zabieg transplantacyjny wymaga tez ka¿dorazowo sprawdzenia i wykluczenia powtarzalnoci niezgodnych antygenów HLA miêdzy biorc¹, a pierwszym i
drugim dawc¹ narz¹dów.
Ostatnio mniej dyskusyjn¹ spraw¹ staje
siê potrzeba odczekania u pacjenta trac¹cego przeszczep okresu od kilku do kilkunastu miesiêcy, co jeszcze nie dawno bywa³o regu³¹. Dzieje siê to g³ównie z powodu
coraz skuteczniejszej i bardziej wybiórczo
stosowanej terapii immunosupresyjnej.
Wed³ug niektórych autorów korzystne
wczeniej by³o wykonanie u takich chorych
wyszczepienie narz¹dów, powrót do dializoterapii, osi¹gniêcie poprawy ich stanu klinicznego w okresie od 1-2 lat i dopiero wtedy ponowne zg³oszenie ich do programu
transplantacyjnego, jeli nie ma stosownych
przeciwwskazañ do ponownego przeszczepu [5,7,10].
Argumenty za tego typu terapi¹ to
przede wszystkim fakt, ¿e udany kolejny
przeszczep samoistnie poprawia stan kliniczny pacjenta poprzez sprawne endo- i
egzogenne dzia³anie graftu. Doszczepienie
kolejnej sprawnie dzia³aj¹cej nerki  czwartej anatomicznie (dwie w³asne plus gorzej
dzia³aj¹cy przeszczep dotychczasowy),
szybko prowadzi do cofniêcia siê objawów
niewydolnoci nerek u takiego pacjenta w
wyniku zsumowania siê funkcji wszystkich
(w³asnych i obcych) narz¹dów.
U takich pacjentów nie zwiêksza siê te¿
ca³kowity czas dializoterapii, a przez to nie
wzrasta tendencja do powstania i pog³êbiania siê powik³añ sercowo-naczyniowych.
Chorzy ci powiêkszaj¹ grupê pacjentów
przeszczepionych w okresie tzw. predializy
(preemptive transplantation). Przeszczepy
nerek (zarówno pobranych od zmar³ych jak
i ¿ywych dawców) u takich pacjentów maj¹
byæ wed³ug danych z pimiennictwa najbardziej korzystne, a jednoczenie obarczone
najmniejszym ryzykiem niepowodzeñ. Jest
to równie¿ zgodne ze stanowiskiem naszej
Krajowej Rady Transplantacyjnej (2003).
Dotyczy to zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y
[2,3,6,8,9,12,14].
Oddzielnym problemem jest rodzaj stosowanego leczenia supresyjnego u tych
chorych. Wykonuj¹c klasyczny drugi lub
kolejny przeszczep z regu³y stosuje siê u
takich pacjentów wzmocnione leczenie su-

presyjne (blokery receptorów limfocytarnych
CD 25, indukcja ATG itp.). Jednak¿e sprawa nie jest taka jednoznaczna.
Pacjenci tacy mieli ju¿ wczeniej stosowane d³ugotrwa³e, intensywne leczenie immunosupresyjne, przez co ich uk³ad immunologiczny oraz jego reaktywnoæ zosta³ w
znacznym stopniu os³abiony. Doszczepianie im kolejnego narz¹du, a przez to dodatkowej porcji obcych antygenów, nie zawsze musi spowodowaæ u nich nasilenie
procesów odrzuceniowych. Przyk³adem na
to móg³by byæ nasz pierwszy pacjent (T.C.),
u którego osi¹gniêto bardzo dobry odleg³y
wynik przeszczepu przy stosunkowo niewielkiej korekcji stosowanej dotychczas supresji. Wydaje siê, i¿ ka¿dorazowo powinno siê
w takiej sytuacji braæ pod uwagê przyczynê
pogorszenia siê funkcji dotychczasowego
graftu (immunologiczna lub nieimmnologiczna) i kieruj¹c siê tym indywidualizowaæ stosowan¹ terapiê.
Reasumuj¹c stoimy na stanowisku, i¿
powy¿sza metoda leczenia takich chorych
jest bardzo obiecuj¹ca i korzystna dla pacjentów. Wydaje siê te¿ nam, ¿e szersze ni¿
dotychczas zastosowanie jest jedynie kwesti¹ czasu. Przyk³adem na to mog¹ byæ
przedstawione historie chorób naszych pacjentów.
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