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Wyniki wyprzedzaj¹cego przeszczepiania
nerek w orodku gdañskim
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Wyprzedzaj¹ce przeszczepienie (pre-emptive transplantation) polega na
transplantacji nerki zanim zaistnieje koniecznoæ rozpoczêcia leczenia powtarzanymi dializami. Zgodnie z europejskimi zaleceniami pacjent mo¿e zostaæ
umieszczony na licie oczekuj¹cych, gdy choroba nerek jest nieodwracalna,
czynnoæ nerek pogarsza siê, a wyliczony wskanik filtracji k³êbuszkowej obni¿a siê poni¿ej 15 ml/min/1,73m2. U chorych z cukrzyc¹ mo¿e to nast¹piæ nawet
wczeniej bowiem ju¿ przy eGFR poni¿ej 20 ml/min/1,73m2. W niniejszej pracy
zaprezentowano wyniki wyprzedzaj¹cego przeszczepiania nerek w gdañskim
orodku transplantacyjnym. W tym¿e orodku w okresie od 28.10.2003 do
31.12.2008 przeszczepiono ³¹cznie 427 nerek. 43 przeszczepienia wyprzedzaj¹ce stanowi³y 10% wszystkich wykonanych w tym okresie transplantacji nerek.
Roczna prze¿ywalnoæ pacjentów poddanych wyprzedzaj¹cej transplantacji wynosi³a 100% a roczna stratyfikowana zgonem prze¿ywalnoæ nerek 95,3%, natomiast w grupie biorców wczeniej dializowanych odpowiednio 98% i 94,7%. Aby
unikn¹æ wp³ywu parametrów dawcy na wyniki transplantacji przeanalizowano
dane 36/43 chorych poddanych wyprzedzaj¹cej transplantacji (transplantation
pre-emptive - TPE), którzy mieli wspólnego dawcê z chorym dializowanym (pretransplant dialysis - PTD). Wyniki transplantacji pod wzglêdem prze¿ywalnoci
pacjentów oraz nerek w grupach TPE i PTD by³y porównywalne. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e znamiennie wiêcej pacjentów z grupy TPE pracowa³o lub uczy³o
siê zarówno przed jak i po transplantacji (test Fishera p<0,05). Zg³oszenie chorych do transplantacji wyprzedzaj¹cej poprzedza³ zazwyczaj d³ugi okres pozostawania pod opiek¹ nefrologiczn¹ (r. 7,3 lat). Bezporednie nak³ady na leczenie schy³kowej niewydolnoci nerek u chorych PTD by³y znamiennie wy¿sze.
Sk³ada³y siê na nie: leczenie dializami 36 chorych (obie formy) przez okres rednio 38 miesiêcy przed transplantacj¹, czêciej stosowanie czynników stymuluj¹cych erytropoezê oraz dziesiêciokrotnie czêciej ni¿ w grupie TPE koniecznoæ wykonania hemodializy po przeszczepieniu nerki i niemal o tydzieñ d³u¿szy czas hospitalizacji. Wnioski: 1. D³ugoterminowa opieka nefrologiczna u
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek oraz wyprzedzaj¹ce przeszczepienie nerki
zmniejszaj¹ koszty leczenia nerkozastêpczego. 2. Roczna prze¿ywalnoæ chorych oraz nerek u chorych poddanych wyprzedzaj¹cemu przeszczepieniu nerki
w orodku gdañskim nie ró¿ni siê od stwierdzanej u chorych wczeniej dializowanych. 3. Oczekiwanie na wyprzedzaj¹c¹ transplantacjê jest znamiennie krótsze ni¿ u chorych ju¿ dializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 215-220)

Pre-emptive kidney transplantation in Gdañsk Centre
Preemptive kidney transplantation is carried out before the initiation of
chronic maintenance dialysis. According to European guidelines to be eligible
for preemptive kidney transplantation, patients should have progressive and
irreversible renal disease and a glomerular filtration rate (GFR) of less than 15
ml/min/17.2m2. In diabetic patients even earlier when residual GFR decreases to
<20ml/min. In this paper we would like to present results of pre-emptive kidney
transplantations performed in Gdansk Center between November 2003 and December 20008 when pre-emptive transplantations constituted 10% of the entire
427 kidney transplantations. To avoid the donors influence on the results of
transplantations we analyzed data from 36/43 pre-emptive patients (TPE) and
their pairs of the same donor treated before transplantation with dialysis
(pretransplant dialysis - PTD). There were no differences in patients and graft
survival between these two groups. In pre-emptive kidney transplantation one
year patient and graft survival was 100% and 95.3%; in their dialyzed pairs 98%
and 94.7%, respectively. It is worth to notice that more patients in TPE group
worked and studied before and after transplantation (Fisher test, p<0.05). TPE
patients were under the care of nephrologists for a long time (mean 7.3 years).
Direct costs of the treatment in dialyzed group were significantly higher and
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consisted of dialysis in 36 patients (both forms - HD and PD) mean for 38 months
before transplantation, higher consumption of erythropoietin stimulating factors, more hemodialysis sessions (ten times) after transplantation and almost
one week longer hospitalization after transplantation.
Conclusions: 1. Early referral to nephrologists and preemptive kidney transplantation reduce costs of renal replacement therapy 2. One year patient and
graft survival in TPE and PTD group in Gdansk centre was equal 3. The mean
waiting time for pre-emptive transplantation was significantly shorter than that
in the pretransplantation dialysis group.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 215-220)

Wstêp
Gdy przewlek³a choroba nerek (PChN)
wkracza w czwarty etap (eGFR<30 ml/min/
1,73 m2) i mo¿liwoci leczenia zachowawczego stopniowo wyczerpuj¹ siê, powinna
byæ podjêta decyzja o zmianie metody leczenia. Powszechnie wiadomo, ¿e istniej¹
trzy metody leczenia nerkozastêpczego:
hemodializa, dializa otrzewnowa oraz transplantacja nerki. Przy wyborze metody kierujemy siê wskazaniami medycznymi, uwarunkowaniami socjalnymi oraz preferencjami chorego [5,12]. Ka¿da z wymienionych
metod ma swoje zalety i wady, tym niemniej
z punktu widzenia jakoci ¿ycia, zachorowalnoci i miertelnoci najlepsz¹ metod¹
jest transplantacja nerki [13]. Ka¿dy dializowany pacjent powinien byæ oceniany pod
k¹tem kwalifikacji na listê oczekuj¹cych na
przeszczepienie nerki. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ transplantacji nerki w okresie przeddializacyjnym. Jest to w³anie transplantacja wyprzedzaj¹ca (pre-emptive transplantation) [5].
Do korzyci wynikaj¹cych z wyprzedzaj¹cego przeszczepienia nerki nale¿y lepszy
ca³kowity czas prze¿ycia pacjentów i nerek,
unikniêcie leczenia powtarzanymi dializami
i jego powik³añ, zmniejszenie ryzyka ciê¿kich powik³añ cukrzycy, lepszy rozwój fizyczny dzieci, kontynuacja nauki i pracy oraz
zmniejszenie kosztów leczenia PChN w jej
schy³kowym stadium [6,7,9]. Pomimo to czêstoæ przeprowadzania wyprzedzaj¹cych
transplantacji nerki jest niska, w Europie stanowi oko³o 3,6% transplantacji [3], w Stanach Zjednoczonych 2,6% [14], w Polsce
oko³o 7,3% (Biuletyn Poltransplantu 2008).
Poprawê sytuacji daæ mo¿e wczesna edukacja, wczesne zg³aszanie chorych na listy
biorców oraz pozyskiwanie dawców ¿ywych.
W niniejszej pracy na podstawie dowiadczeñ gdañskiego orodka transplantacyjnego starano siê pokazaæ funkcjonowanie systemu zg³aszania do leczenia nerkozastêpczego w tym do transplantacji wyprzedzaj¹cej oraz zalety tej metody.
Materia³ i metody

W okresie od 28.10.2003 do 31.12.2008 przeszczepiono w orodku gdañskim ³¹cznie 427 nerek. Przeszczepienia wyprzedzaj¹ce (4 - od dawców ¿ywych, 39 - od dawców zmar³ych) stanowi³y
10% wszystkich wykonanych w tym okresie transplantacji nerek (TN). Ponadto jedna chora otrzyma³a re-transplantacjê wyprzedzaj¹c¹ (tabela I).
Nerkê otrzyma³o 43 chorych (19m, 24k) w wieku od 17 do 68 (r 39,5) lat. rednia wartoæ eGFR
(skrócony wzór MDRD) przed transplantacj¹ wy-
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nosi³a 10.95 ml/min 1,73 m2. Pacjenci pozostawali
pod opiek¹ nefrologiczn¹ od 5 do 220 miesiêcy
(r. 7,3 lat). 11 (26%) chorych przebywa³o pod opiek¹ nefrologa ponad 5 a 17 (40%) chorych ponad
10 lat. Najkrótszy okres leczenia w poradni nefrologicznej wynosi³ 5 miesiêcy a najd³u¿szy 18 lat.
Pacjentów kwalifikowano do leczenia nerkozastêpczego, gdy eGFR obni¿a³ siê poni¿ej 30 ml/min/
1.73m2. Preferowan¹ metod¹ by³¹ transplantacja
wyprzedzaj¹ca a alternatywn¹ hemodializa lub dializa otrzewnowa. Ponad 90% sporód chorych
kwalifikowanych do przeszczepienia wyprzedzaj¹cego otrzyma³o przeszczep zanim zaistnia³a koniecznoæ dializowania. Niektórzy chorzy poddani transplantacji wyprzedzaj¹cej mieli ju¿ wykonany sta³y
dostêp naczyniowy do hemodializ.
W tabeli II umieszczona jest charakterystyka
biorców wyprzedzaj¹cych transplantacji.
Aby unikn¹æ wp³ywu parametrów dawcy na
wyniki transplantacji przeanalizowano dane 36/43
chorych poddanych wyprzedzaj¹cej transplantacji
(transplantation pre-emptive TPE), którzy mieli
wspólnego dawcê z chorym dializowanym (pretransplant dialysis PTD). Przy porównywaniu grup
TPE i PTD pos³ugiwano siê nastêpuj¹cymi metodami statystycznymi. Dane ci¹g³e przedstawiono
jako rednia ± odchylenie standardowe, dane skategoryzowane przedstawiono jako czêstoci. Dane
jakociowe porównano testem Fishera. Do analizy danych ci¹g³ych zastosowano test t-Studenta
lub U Manna-Whitneya (gdy wariancje nie by³y jednorodne  test Levene'a). W analizie czasu prze¿ycia przeszczepów nerek zastosowano metodê
Kaplana-Meiera, ró¿nice w krzywych weryfikowano testem log-rank, F-Coxa lub Gehana-Wilcoxona. Do analizy wartoci kreatyniny w surowicy i
GFR w kolejnych miesi¹cach od przeszczepienia
nerki w badanych grupach u¿yto jednowymiarowego testu istotnoci kowariancji (ANCOVA), z testem post-hoc Tukeya. Za granicê znamiennoci
statystycznej przyjêto wartoci p<0,05. Analiza statystyczna wykonana zosta³a w oparciu o program
STATISTICA software for WINDOWS (Statsoft version 7.1). Wspó³chorobowoæ okrelano przy pomocy wskanika zachorowalnoci Charlsona
(Charlson Comorbidity Index) [8].
Dok³adna charakterystyka biorców preemptive oraz ich dializowanych par zawarta jest w tabeli III.

Dla 5 biorców PTD by³a to druga transplantacja. Przyczyna utraty nerek by³o: 1zakrzepica w pierwszych dobach po transplantacji, 4- przewlek³a niewydolnoæ nerki
o ró¿nej etiologii w okresie od 2 do 11 lat po

transplantacji. Znamiennie wiêcej biorców
PTD dla utrzymania odpowiednich wartoci
hemoglobiny w okresie przed transplantacj¹ otrzymywa³o ESA (eyrthropoiesis stimulating agents - ESA) (p<0.05). Wspó³czynnik zachorowalnoci Charlsona by³ ni¿szy
w grupie PTD (2,4 vs 2,8). Biorcy TPE znamiennie krócej czekali na transplantacjê
(p<0,05). Protoko³y immunosupresyjne by³y
porównywalne. Najczêciej stosowano protoko³y oparte o cyklosporynê lub takrolimus
w po³¹czeniu z mykofenolanem mofetilu i
steroidami.
W tabeli IV umieszczona jest charakterystyka dawców, którzy z za³o¿enia badania byli ci sami w obu grupach. Prawie 95%
dawców nale¿a³o do kategorii A lub B. Tylko 5,5% dawców nale¿a³o do kategorii C
czyli byli to dawcy hemodynamicznie niestabilni oraz bêd¹cy w oligo/anurii mimo stosowania amin presyjnych oraz furosemidu.
rednia wartoæ eGFR (C-G) u dawców
wynosi³a 103,9 ml/min/1,73m2.
Wyniki
Roczna prze¿ywalnoæ biorców wyprzedzaj¹cych transplantacji wynosi³a 100%, a
roczna prze¿ywalnoæ nerek 95,3% (2 nerki stracono: 1 - zakrzepica ¿y³y nerkowej w
1 dobie, 1 - zakrzepica jednej z ga³êzi têtnicy nerkowej i martwica 1/3 nerki z zaciekiem moczu w 11 dobie). Roczna prze¿ywalnoæ pozosta³ych 384 biorców bêd¹cych
wczeniej w programie dializ wynosi³a 98%,
a stratyfikowana zgonem prze¿ywalnoæ ich
nerek wynosi³a 94,7%. W grupie wyprzedzaj¹cych biorców nerek w okresie obserwacji
wynosz¹cym od 6 do 60 miesiêcy zmar³ 1
pacjent (13 m-cy po TN), przyczyn¹ zgonu
by³ rak p³uca (by³ to zgon z funkcjonuj¹c¹
nerk¹). Nerki straci³o w sumie 4 chorych.
Przyczyn¹ utraty nerki by³a w dwóch przypadkach zakrzepica naczyñ nerkowych (opisana wczeniej), w jednym przypadku utrata nerki po samowolnym odstawieniu immunosupresji (po 2 latach), jeden chory utraci³
nerkê z powodu przewlek³ej nefropatii (po 3
latach). rednie stê¿enie kreatyniny podczas ostatniej wizyty wynosi³o 1,37 (0,86 2,18) mg/dl a redni eGFR 54,3 ml/min
(skrócony wzór MDRD).
Jak wczeniej wspomniano, aby unikn¹æ wp³ywu parametrów zale¿nych od dawcy na wyniki transplantacji przeanalizowano i porównano wyniki w grupie TPE i PTD.
W tabeli V przedstawiono przebieg potransplantacyjny u chorych obu grup. Pacjenci PTD dowiadczali znamiennie czêciej DGF (delayed graft function) i wymagali dziesiêciokrotnie wiêcej zabiegów he-
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Tabela I
Przeszczepienia wyprzedzaj¹ce nerki w gdañskim
orodku transplantacyjnym.
Pre-emptive kidney transplantations in Gdañsk
transplantation centre.

Tabela II
Charakterystyka wszystkich biorców wyprzedzaj¹cych transplantacji nerki.
General characteristics of pre-emptive kidney recipients.

Rok

Przeszczepienia w y przedzaj¹ce n (%)

2003

1 (1,1)

2004

10 (11,1)

2005

11 (11,9)

2006

6 (6,9)

2007

11 (14,5)

2008

4 (6,2)
+ 1 re-transplantacja w y przedzaj¹ca

ogó³em

43 (10)

Wiek chory ch (lata)

17 - 68 r 39.5

P³eæ

19 m , 24 k

Kreaty nina w sur. przed transplantacj¹ [m g/dl]

3,6 -11,1 r 6,89

eGFR (skrócony w zór M DRD) [m l/m in/1,73m 2]

5,7-17,62 r. 10,95

Opieka nefrologiczna przed TN (m -ce)

5-220 r. 87,6 (7,3 lat)

Czas oczekiw ania na przeszczepienie nerki
(m iesi¹ce)

1-9 r. 3,3

16 (37%) osób otrzy m y w a³o ESA

Hb r 11,33 g/dl
chorzy z ESA Hb r 11,22 g/dl
chorzy bez ESA - Hb r 11,33 g/dl

Tabela III
Charakterystyka biorców pre-emptive (TPE) oraz ich dializowanych par (PTD).
Characteristics of pre-emptive patients (TPE) and their pre-transplantation dialysis pairs (PTD).
Param etr

TPE n-36

PTD n=36

Znam iennoæ

Wiek (lata)

18-68 (r 40,9)

19-77 (r 44,2)

NS

P³eæ

14 m 22 k

26 m 12k

NS

Rodzaj dializy

CADO- 10; HD - 26

Czas trw ania (m iesi¹ce)

3,5 - 180 (r 37,9)

Oczekiw anie na TN (m iesi¹ce)

1 - 9 (r 3,3)

1 - 120 (r 23)

Test U P<0,05

Wskanik w spó³chorobow oci Chalsona

2,4

2,8

NS

Liczba chory ch leczony ch ESA

13

27

Test Fishera P<0,05

Hb

9,38 - 14,5 (r 11,38)

9,2 - 14,8 (r (11,48)

NS

Liczba niezgodnoci

3,1

2,8

NS

PRA m ax/przed TN

0,6/0

15,5/2,9

NS

Schem aty im m unosupresji n (%)
AZA, CsA, P

5 (14)

5 (14)

NS

AZA, TAC, P

1 (2,8)

0

NS

M M F, CsA, P

17 (47)

16 (44,4)

NS

M M F, TAC, P

6 (16,7)

6 (16,7)

NS

TAC, RAPA, P

1 (2,8)

3(8,3)

NS

M M F. CsA, P, indukcja (anty -CD25)

3 (8,3)

2 (5,5)

M M F, TAC, P, ATG indukcja

1 (2,8)

4 (9)

M M F, CsA, P, ATG indukcja

1(2,8)

0

M M F, TAC, RAPA, P

1(2,8)

0

Niedokrw ienie zim ne (m inuty )

120 - 1006 (r 551)

101 - 1091 (r 602)

NS

Niedokrw ienie ciep³e (m inuty )

14 - 44 (r 28,2)

15-49 (r 27,8)

NS

NS

P-prednizon, CsA-cyklosporyna, TAC-takrolimus, RAPA-sirolimus, AZA- azatiopryna, MMF- mykofenolan mofetilu

modializ w porównaniu do chorych TPE.
Czas i liczba hospitalizacji w pierwszym roku
po TN nie ró¿ni³y siê znamiennie aczkolwiek
chorzy PTD byli czêciej i rednio niemal
tydzieñ d³u¿ej hospitalizowani.

Do najczêstszych powik³añ internistycznych nale¿a³y zaka¿enia uk³adu moczowego i infekcje CMV (tabela VI). Infekcje CMV
wystêpowa³y dwukrotnie czêciej u chorych
TPE (wiêcej chorych CMV IgG negatyw-
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nych). Wród powik³añ chirurgicznych w obu
grupach dominowa³y krwiaki okolicy przeszczepionej nerki, limfocele i zacieki moczu.
Liczba reoperacji by³a nieznamiennie wy¿sza u chorych PTD. Obie grupy nie ró¿ni³y
siê znamiennie pod wzglêdem rocznej prze¿ywalnoci nerek oraz pacjentów. W okresie 5-letniej obserwacji w ka¿dej z grup dosz³o do jednego zgonu, w grupie TPE z powodu raka p³uca po 13 miesi¹cach od transplantacji, w grupie PTD z powodu posocznicy po 7 miesi¹cach po przeszczepieniu oba zgony z funkcjonuj¹ca nerk¹. Oprócz
wymienionych zgonów z funkcjonuj¹ca nerk¹, nerkê straci³o po 4 chorych w grupie TPE
i PTD.
Pacjenci w grupie TPE w ka¿dym okresie obserwacji mieli znamiennie ni¿sze rednie stê¿enia kreatyniny (Tabela VII), nie ró¿nili siê jednak pod wzglêdem redniej wartoci eGFR oraz prze¿ywalnoci nerek w
ca³ym okresie obserwacji (rycina 1).
Dyskusja
Wyprzedzaj¹ce przeszczepienie nerki
jest wynikiem pewnej ewolucji w myleniu o
PChN i jej leczeniu. Aktualnie celem leczenia jest nie tylko przed³u¿anie ¿ycia chorym
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, ale
równie¿ zapewnianie im jak najlepszej jakoci ¿ycia. Sprawnie funkcjonuj¹cy system
umo¿liwia wczesn¹ identyfikacjê chorych z
PChN i optymalne, jak najd³u¿sze leczenie
zachowawcze. Umo¿liwia te¿ ustalenie odpowiedniej metody leczenia nerkozastêpczego oraz rozpoczêcie tego¿ leczenia w
optymalnym dla chorego okresie. Pacjent
powinien byæ zakwalifikowany do preferowanej metody oraz do metody alternatywnej np. wyprzedzaj¹ca transplantacja vs dializa otrzewnowa lub wyprzedzaj¹ca transplantacja vs hemodializa [12]. Wczeniejsza edukacja chorego umo¿liwia wiadome
podejmowanie przez niego decyzji oraz
czynny udzia³ w przygotowaniu do zg³oszenia, je¿eli preferowan¹ metod¹ jest wyprzedzaj¹ca transplantacja. Pacjent bêd¹cy pod
opiek¹ poradni nefrologicznej musi przejæ
przez system kwalifikacji do transplantacji
podobnie jak chory dializowany. Zaanga¿owanie chorego mo¿e znacznie przyspieszyæ
proces kwalifikacji. Po przeprowadzaniu
procesu kwalifikacji pacjenta mo¿na umieciæ na licie oczekuj¹cych pod warunkiem,
¿e: wykazano sta³y postêp i nieodwracalnoæ choroby nerek, a eGFR obni¿a siê
poni¿ej 15 ml/min /1,73m2. Pacjenci z cukrzyc¹ powinni byæ rozwa¿ani pod k¹tem
przeszczepienia wyprzedzaj¹cego (samej
nerki lub nerki z trzustk¹ lub nerki od dawcy
¿ywego), gdy eGFR spada poni¿ej 25 ml/
min a umieszczani na licie oczekuj¹cych,
gdy eGFR wynosi poni¿ej 20 ml/min [5].
Koniecznoæ ustalenia metody alternatywnej wynika z faktu, ¿e nie ma ¿adnych gwarancji na przeszczepienie nerki zanim zajdzie koniecznoæ dializowania. Niekiedy istnieje koniecznoæ rozpoczêcia leczenia dializami. Mimo, ¿e plan przeszczepienia nerki
przed dializami siê nie powiód³ to jednak
pacjent rozpoczyna leczenie dializami ju¿
jako oczekuj¹cy na transplantacjê. Skraca
to diametralnie czas oczekiwania, który w
Polsce wynosi³ w 2007 roku dwa lata trzy
miesi¹ce od momentu rozpoczêcia dializ.
W Polsce pacjenci zg³oszeni do trans-
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Tabela IV
Charakterystyka dawców.
Donors' characteristics.
Param etr

Dane

Wiek (lata) zakres (x±SD)

17- 63 (43 ± 13,8)

P³eæ (k/m )

26 /10

Kategoria A/B/C (n%)

15 (41,7)/19 (52,8)/2 (5,5)

Przy czy na zgonu (%)
Uraz
Udar (m ózgow o-naczy niow a)
Inne

75
23
12

eGFR m l/m in/1,73m 2 (x±SD) (Cockroft-Gault)

103,9 ± 30,7

Tabela V
Przebieg potransplantacyjny u chorych pre-emptive (TPE) oraz ich dializowanych par (PTD).
Post-transplantation follow up in pre-emptive patients (TPE) and their pre-transplantation dialysis pairs (PTD).

Param etr

TPE n-36

PTD n=36

Znam iennoæ

ATN (%)

6 (17)

6 (17)

NS

AR (%)

10 (28)

12 (33)

NS

Liczba w y kony w any ch
biopsji nerki

6

7

NS

DGF (%)

7 zabiegów u 4 chory ch (11)

76 zabiegów u 10 chory ch (28)

Test U <0,05

Dni hospitalizacji

8 - 43 (r 19,7)

10-97 (r 26)

NS

Liczba hospitalizacji

47 u 20 chory ch

69 u 24 chory ch

Akty w noæ zaw odow a
i nauka

70%

21%

Test Fishera P<0,05

Tabela VI
Powik³ania u chorych pre-emptive (TPE) oraz ich dializowanych par (PTD).
Post-transplantation complications in pre-emptive patients (TPE) and their pre-transplantation dialysis pairs
(PTD).

Param etr

TPE n-36

PTD n=36

Roczna prze¿y w alnoæ
pacjentów

100

97,2

Roczna prze¿y w alnoæ nerek
straty fikow ana zgonem

94,4

91,6

Przy czy ny utraty nerek
(okres obserw acji
6-60 m iesiêcy )

1- zakrzepica ¿y ³y nerkow ej
(1 doba)
1- zakrzepica têtnicy nerkow ej
i m artw ica nerki z zaciekiem m oczu
(11 doba)
1- zaprzestanie IS po 24 m -cach
1 -CAN po 36 m -cach

1 - pierw otny brak funkcji -podejrzenie
niedokrw ienia nerki i AR
- usuniêcie nerki po 3 m -cach
1- FSGS - utrata 7 m -cy po TN
1 - podejrzenie nieprzestrzegania zasad IS
- utrata po 8 m iesi¹cach
1- CAN - podejrzenie nieprzestrzegania
zasad IS - utrata po 3 latach

Przy czy ny zgonów

1 - rak p³uca
(w 13 m iesi¹cu po TN)

1- posocznica (7 m iesiêcy po TN)

ZU M

42 u 18 chory ch

CM V

13

7

Krw iak okolicy nerki

2

2

P TD M

2

4

Zaciek m oczu

5

5

Lim focele

4

8

Zw ê¿enie m oczow odu

2

3

Reoperacja

12

16

plantacji wyprzedzaj¹cych stanowi¹ oko³o
4,86% wszystkich oczekuj¹cych. W gdañskim orodku transplantacyjnym odsetek ten
wynosi 19%. Dzieje siê tak, poniewa¿ wiêkszoæ chorych w zaawansowanych stadiach
PChN przebywa pod opiek¹ poradni nefrologicznych i gdy eGFR obni¿a siê poni¿ej
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37 u 17 chory ch

30 ml/min przeprowadzany jest proces
kwalifikacji do leczenia nerkozastêpczego.
Wielu chorych preferuje zg³oszenie do transplantacji wyprzedzaj¹cej i aktywnie wspó³pracuje w procesie przygotowania do zg³oszenia.
W naszym materiale czas oczekiwania

na transplantacjê chorych zg³oszonych wyprzedzaj¹co wynosi³ rednio 3 miesi¹ce i by³
znamiennie krótszy ni¿ u ich dializowanych
par (r. 23 miesi¹ce od zg³oszenia, r. 38
miesiêcy od rozpoczêcia dializ). Pacjenci,
którym dano szansê na transplantacjê wyprzedzaj¹c¹ w wiêkszoci przypadków
otrzymali j¹ w okresie przeddzializacyjnym
(oko³o 90%), a ci, u których rozpoczêto dializy, zazwyczaj w krótkim czasie od ich rozpoczêcia znaleli siê wród kandydatów do
przeszczepienia. Nie byli zatem przez d³u¿szy czas nara¿eni na ryzyko zwi¹zane z dializami. W tym miejscu warto podkreliæ powszechnie uznany fakt, ¿e pacjenci z PChN
s¹ grup¹ szczególnego ryzyka schorzeñ
uk³adu sercowo-naczyniowego (choroba
niedokrwienna serca, choroby naczyñ obwodowych). Ryzyko to ronie w miarê postêpu choroby, a co gorsze nasila siê u chorych dializowanych (niezale¿nie od metody)
[13]. Pacjenci, którym przeszczepiono nerkê wyprzedzaj¹co w 5 okresie PChN, je¿eli
funkcja przeszczepionej nerki jest zadawalaj¹ca, mog¹ przejæ do 2-3 okresu PChN.
Tym samym ryzyko zgonu w wyniku schorzeñ uk³adu sercowo-naczyniowego diametralnie maleje. Opisywani chorzy w momencie przeszczepienia znajdowali siê w 5 okresie PChN (r. eGFR 10,95 ml/min), dziêki
transplantacji uniknêli dializ i przesunêli siê
w klasyfikacji PChN do okresu 3 (r. eGFR
54,3 ml/min).
Im d³u¿ej trwa leczenie dializami tym
gorsze s¹ wyniki transplantacji. Wykazano,
¿e prze¿ywalnoæ nerek oraz biorców pogarsza siê w miarê up³ywu czasu spêdzonego na dializie [6,9,10]. Trudno jest znaleæ odpowied na pytanie dlaczego tak jest,
poniewa¿ najprawdopodobniej ani funkcja
nerek w³asnych ani tempo spadku filtracji
k³êbuszkowej nie t³umacz¹ lepszej prze¿ywalnoci nerek przeszczepionych wyprzedzaj¹co. Wyt³umaczeniem jest najprawdopodobniej lepsza prze¿ywalnoæ biorców,
którzy otrzymali nerki zanim zostali dializowani [6]. W naszym materiale roczna prze¿ywalnoæ zarówno biorców (100%) jak i
nerek (94.4%) w grupie TPE nie ró¿ni³a siê
statystycznie od obserwowanej u biorców
PTD (odpowiednio 97,2% i 91,6).
Rozpoczêcie leczenia dializami zmusza
wiêkszoæ chorych do zmiany dotychczasowego trybu ¿ycia. Dla wiêkszoci jest to
stres uniemo¿liwiaj¹cy kontynuowanie nauki czy te¿ pracy zawodowej. O ile widmo
dializoterapii stanowi dla wiêkszoci zw³aszcza m³odych ludzi katastrofê w ich ¿yciu to
transplantacja nerki odbierana jest pozytywnie, poniewa¿ daje szansê na kontynuowanie dotychczasowego trybu ¿ycia. Ze spo³ecznego punktu widzenia system opieki
zdrowotnej powinien byæ nastawiony na promowanie metod leczenia, które nie zmuszaj¹ pacjenta do przerwania nauki i pracy nie
produkuj¹ tym samym kolejnych rzesz rencistów. Wyprzedzaj¹ca transplantacja jest
w³anie tak¹ metod¹. Dziêki niej wiêkszoæ
pacjentów wraca do nauki i pracy w ci¹gu
kilku tygodni, a s¹ i tacy, którzy dotychczasowych aktywnoci nie przerwali. W naszym
materiale a¿ 70% chorych z grupy TPE
utrzymywa³a aktywnoæ zawodow¹ lub naukê zarówno przed jak i po transplantacji
(70% vs 21%). Wykazano tym samym, ¿e
promowanie tej metody leczenia nerkoza-
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Tabela VII
rednie stê¿enia kreatyniny i wyliczonego wskanika filtracji k³êbuszkowej (MDRD) u chorych pre-emptive
(TPE) oraz ich dializowanych par (PTD).
Mean plasma creatinine concentration and eGFR (MDRD) in pre-emptive patients (TPE) and their pre-transplantation dialysis pairs (PTD).

Param etr

TPE kreaty nina/eGFR
n=36

PTD kreaty nina/eGFR
n=36

Znam iennoæ
kreaty nina/eGFR ANCOVA,
post hoc test Tukey a

przy w y pisie

1,41 / 54,6

1,56 / 51,3

P<0,05/NS

Po 3 m -cach

1,37 / 55,4

1,47 / 52,9

P<0,05/NS

Po 6 m -cach

1,39 / 54,0

1,54 / 51,2

P<0,05/NS

Po 12 m -cach

1,44 / 53,3

1,46 / 54

P<0,05/NS

przy ostatniej w izy cie
(czas obserw acji
od 6 do 60 m iesiêcy )

1,33 / 55,5

1,51 / 56,8

P<0,05/NS

Kumulowana prop. funkcjonuj¹cych nerek przeszczepionych

Skumul. proporcja prze¿ywaj¹cych Kaplana-Meiera
Kompletne
Uciête
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
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Rycina 1
Prze¿ywalnoæ nerek u chorych pre-emptive (TPE) oraz ich dializowanych par (PTD).
Kaplan-Meier curve of graft survival in pre-emptive patients (TPE) and their pre-transplantation dialysis pairs
(PTD).

stêpczego zmniejsza porednio spo³eczne
koszty leczenia nerkozastêpczego.
Obok wspomnianego w poprzednim
akapicie, poredniego wp³ywu na koszty leczenia, przeszczepienie wyprzedzaj¹ce jest
metod¹, której bezporednie koszty (leki,
opieka medyczna, etc.) s¹ w d³ugoterminowym wymiarze znacz¹co mniejsze ni¿
ponoszone w przypadku pozosta³ych metod leczenia nerkozastêpczego (hemodializa, dializa otrzewnowa) [1]. Wyniki naszej
pracy potwierdzi³y wczeniejsze doniesienia. W naszym materiale na bezporednie
koszty leczenia sk³ada³o siê: dializowanie
36 chorych przez okres rednio 38 miesiêcy zanim zostali przeszczepieni, znamiennie czêciej stosowanie ESA celem uzyskania zadawalaj¹cych i porównywalnych
z pacjentami leczonymi zachowawczo stê¿eñ hemoglobiny, a ponadto w okresie potransplantacyjnym dziesiêciokrotnie czêciej
koniecznoæ wykonania zabiegów hemodializy oraz niemal o tydzieñ d³u¿szy czas hospitalizacji.
Przeciwnicy wyprzedzaj¹cego przeszczepiania nerek przytaczaj¹ nastêpuj¹-

ce argumenty przeciw jego propagowaniu:
1. Wyd³u¿enie czasu oczekiwania na
przeszczepienie nerki pacjentów dializowanych.
2. Trudnoæ w wyborze optymalnego
momentu kwalifikacji do przeszczepienia.
3. Niewykorzystanie efektu immunosupresyjnego mocznicy, który potencjalnie
zmniejsza³by ryzyko odrzucania przeszczepionej nerki.
4. Ryzyko nie dostosowywania siê chorych do zaleceñ spowodowane nie zaznaniem uci¹¿liwoci leczenia dializami.
Najsilniejszym argumentem przeciw jest
wyd³u¿anie oczekiwania na transplantacjê
chorych ju¿ dializowanych. Jednak obecnie
w Polsce pacjenci zg³oszeni na listê oczekuj¹cych w okresie wyprzedzaj¹cym nie maj¹
¿adnych preferencji przy allokacji nerek.
Wrêcz przeciwnie pacjenci dializowani otrzymuj¹ dodatkowe punkty za ka¿dy rok spêdzony na dializie. G³ównym atutem pacjentów zg³aszanych w okresie przeddialiazacyjnym jest ich zazwyczaj dobry stan zdrowia,
czyli brak schorzeñ wspó³istniej¹cych, których liczba narasta w miarê czasu spêdzo-
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nego na dializie i które czêsto stanowi¹ tzw.
czasowe przeciwwskazanie do transplantacji, czyli uniemo¿liwiaj¹ jej wykonanie w
danym momencie. Potwierdzaj¹ to wyniki
prezentowanej pracy. Indeks wspó³chorobowoci Charlsona by³ wy¿szy w grupie
PTD ni¿ u chorych TPE (2,8 vs 2,4). Ponadto w orodkach dializ dzia³aj¹cych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami tzn. przeprowadzaj¹cych coroczn¹ ocenê ka¿dego
pacjenta pod wzglêdem mo¿liwoci zg³oszenia do transplantacji, jest coraz mniej
pacjentów spe³niaj¹cych kryteria do zg³oszenia. W zwi¹zku z tym listy oczekuj¹cych
na transplantacje chorych dializowanych
nie s¹ obszerne i zg³aszanie chorych jeszcze nie dializowanych umo¿liwia sta³y nap³yw nowych kandydatów do transplantacji
[11]. Co do wyboru odpowiedniego momentu do transplantacji to powolny ale sta³y
spadek eGFR, poni¿ej 15 ml/min powinien
byæ przekonywuj¹cym argumentem za wykonaniem transplantacji poniewa¿ mo¿na
z du¿ym prawdopodobieñstwem przewidzieæ, ¿e w okresie najbli¿szych kilku miesiêcy zaistnieje koniecznoæ dializowania.
Co wiêcej lekarz prowadz¹cy w odpowiednim momencie powinien zaplanowaæ za³o¿enie dostêpu do alternatywnej metody nerkozastêpczej, poniewa¿ nie ma gwarancji
na transplantacjê, a rozpoczynanie dializ na
cewniku czasowym do hemodializy stanowi pora¿kê ca³ego procesu kwalifikacji do
leczenia nerkozastêpczego. Co do korzystnego wp³ywu zmodyfikowanej mocznicy u
chorych dializowany na ryzyko odrzucania
przeszczepionej nerki to nie zosta³o to potwierdzone [2,6,9]. Równie¿ w naszym
materiale odsetek odrzucania w grupach
TPE i PTD nie ró¿ni³ siê statystycznie (28%
vs 33%). Niestosowywanie siê do zaleceñ
lekarskich i ryzyko z tym zwi¹zane w postaci np. odrzucania nerki zdarza siê w doæ
du¿ym odsetku u chorych po transplantacji
nerki (oko³o 20%) i nie jest typowe tylko dla
chorych, którzy nie zaznali uci¹¿liwoci leczenia dializami [4]. Wynika ono z braku w
wielu orodkach nefrologicznych i transplantacyjnych programów edukacyjnych.
Edukacja chorych z PChN powinna byæ
wieloetapowa i dotyczyæ równie¿ wczesnego i pónego okresu po transplantacji (1 i
9-12 m-c po transplantacji). W opisywanym
materiale ten problem równie¿ zosta³ zaobserwowany mianowicie 1 chory z grupy
TPE i 2 z grupy PTD stracili nerki na skutek niestosowywania siê do zaleceñ stosowania leczenia immunosupresyjnego.
Podsumowanie
W prezentowanej grupie chorych zg³oszenie chorych do transplantacji wyprzedzaj¹cej poprzedza³ zazwyczaj d³ugi okres
pozostawania pod opiek¹ nefrologiczn¹ (r.
7,3 lat). Wyniki transplantacji pod wzglêdem prze¿ywalnoci pacjentów oraz nerek
w grupach TPE i PTD by³y porównywalne.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e znamiennie
wiêcej pacjentów z grupy TPE pracowa³a
lub uczy³a siê zarówno przed jak i po transplantacji. Bezporednie nak³ady na leczenie schy³kowej niewydolnoci nerek u chorych PTD by³y znamiennie wy¿sze. Sk³ada³y siê na nie: leczenie dializami 36 chorych (obie formy) przez okres rednio 38
miesiêcy przed transplantacj¹, czêciej sto-
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sowanie czynników stymuluj¹cych erytropoezê, dziesiêciokrotnie czêciej ni¿ w grupie
TPE koniecznoæ wykonania hemodializy po
przeszczepieniu nerki oraz o niemal tydzieñ
d³u¿szy czas hospitalizacji po transplantacji.
Wnioski
1. D³ugoterminowa opieka nefrologiczna u chorego z przewlek³¹ chorob¹ nerek
oraz wyprzedzaj¹ce przeszczepienie nerki
zmniejszaj¹ porednio i bezporednio koszty
leczenia nerkozastêpczego.
2. Roczna prze¿ywalnoæ chorych oraz
nerek u pacjentów poddanych wyprzedzaj¹cemu przeszczepieniu nerki w orodku
gdañskim nie ró¿ni siê od stwierdzanej u
chorych wczeniej dializowanych.
3. Oczekiwanie na wyprzedzaj¹c¹ transplantacjê jest znamiennie krótsze ni¿ u chorych ju¿ dializowanych.
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