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Znaczenie kliniczne oznaczania stê¿eñ BNP
oraz NT-proBNP u osób po przeszczepieniu
nerki
Przeszczepienie nerki jest najbardziej optymaln¹ metod¹ leczenia chorych
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek  wyd³u¿a oraz poprawia komfort ¿ycia osób
poddanych transplantacji w porównaniu z osobami pozostaj¹cymi na dializach.
Jednak nadal populacja ta jest bardziej nara¿ona na choroby uk³adu kr¹¿enia
ni¿ populacja ogólna. G³ówn¹ przyczyn¹ zgonów osób po przeszczepieniu nerki s¹ powik³ania sercowo-naczyniowe. Stan ten zwi¹zany jest z wystêpowaniem
wielu czynników ryzyka w tej grupie chorych. Jednym z nich jest przerost miênia lewej komory serca (LVH). Zwykle przez pewien czas LVH nie daje ¿adnych
objawów, jednak nieleczony prowadzi do niedokrwienia miênia sercowego,
rozwoju niewydolnoci serca, zaburzeñ rytmu, nag³ych zgonów sercowych. Istotne jest zatem by jak najwczeniej wykryæ LVH, zanim dojdzie do rozwoju powik³añ i nag³ych zdarzeñ sercowo-naczyniowych. Badaniem z wyboru w diagnostyce jest echokardiografia, jednak u chorych bezobjawowych niemo¿liwe jest
jej wykonywanie w sposób rutynowy. St¹d poszukiwania czu³ych markerów
uszkodzenia serca, których oznaczenie mog³oby wyró¿niæ osoby wymagaj¹ce
dalszej poszerzonej diagnostyki, wdro¿enia odpowiedniej profilaktyki lub w³aciwego leczenia. Takimi markerami mog³yby siê staæ mózgowe peptydy natriuretyczne, wnikliwie badane w ostatnich latach w ró¿nych populacjach chorych,
pod k¹tem zarówno przydatnoci diagnostycznej, jak i w prognozowaniu zdarzeñ sercowo-naczyniowych. Tematem pracy jest próba oceny przydatnoci
oznaczania peptydu natriuretycznego typu B (BNP) i N-koñcowego fragmentu
propeptydu typu B (NT-proBNP) jako markerów LVH u bezobjawowych chorych
po przeszczepieniu nerki (RTx).
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 250-253)
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Clinical significance of BNP and NT-proBNP in patients
after renal transplantation
Renal transplantation is the most optimal method of treating patients with
end stage renal disease  it prolongs patient's time of life and improves its
comfort in compare to dialysis. However, this population of patients is much
more exposed to cardiovascular complications than general population. The
main cause of deaths of renal transplant recipients is cardiovascular diseases.
It is due to many risk factors, one of them is left ventricular hypertrophy (LVH).
In the beginning LVH has no signs, but with time it can lead to many heart complications as ischemia, failure, arrhythmia, sudden cardiac death. So, it is very
important to recognize LVH as soon as possible, to prevent all its complications. The best diagnostic tool to assess LVH is echocardiography, but it is
impossible to perform it in all patients after renal transplantation, who presents
no signs of LVH. There is a need of new, simple and sensitive marker of LVH,
which could be a good screening test in distinguishing patients requiring further diagnosis or proper treatment. Brain natriuretic peptides, which are widely
investigated recently, could be such markers. Their diagnostic and prognostic
role was well assessed in different populations of patients. In this mini review
we try to assess clinical utility of B-type natriuretic peptide (BNP) and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT pro-BNP) as markers of no-signs LVH in
renal transplant recipients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 250-253)

Wstêp
Chorzy po RTx s¹ pod szczególnym
nadzorem medycznym, roczne prze¿ycie
wynosi u nich ok. 96%, a prze¿ycie 5-letnie
ok 86% [5]. Prognozowana d³ugoæ prze¿ycia dla osób w wieku 30-50 lat po RTx wynosi rednio 20 do 31 lat, podczas gdy pro-
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gnozowana d³ugoæ prze¿ycia dla osób w
tym samym wieku gdyby pozosta³y na dializach wynosi od 8,5 do 14 lat, a dla osób
zdrowych w podobnym wieku 30 do 50 lat
[5]. Statystyki podaj¹ ponad dwukrotne wyd³u¿enie ¿ycia osób ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek poddanych transplantacji, pod-
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krelaj¹c jednoczenie olbrzymi¹ ró¿nicê w
miertelnoci w porównaniu z populacj¹ ludzi zdrowych, bez chorób nerek. G³ówna
przyczyna zgonów pacjentów po RTx to
powik³ania sercowo-naczyniowe  ok. 38,2
% wszystkich zgonów [25]. Valdes-Canedo
[26] w obserwacji 1729 chorych poddanych
transplantacji nerki w latach 1981-2004 wykaza³ 22,2% incydentów sercowo-naczyniowych zdefiniowanych jako choroba niedokrwienna serca, niewydolnoæ serca, zaburzenia rytmu, choroba naczyñ obwodowych
lub incydent mózgowo-naczyniowy, przy
czym niezale¿nymi czynnikami ryzyka by³y
wiek, palenie papierosów, LVH, cukrzyca
przed RTx oraz oty³oæ (BMI>30).
U pacjentów po RTx wystêpuje wiele
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Mo¿emy je podzieliæ na tzw. czynniki tradycyjne typowe równie¿ dla populacji ogólnej,
jak i tzw. nietradycyjne  charakterystyczne
dla osób po przeszczepieniu nerki (tabela I).
LVH u chorych po przeszczepieniu
nerki
Jednym z najwa¿niejszych czynników
ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych u
biorców nerki jest przerost miênia lewej
komory serca. LVH wystêpuje u ok. 74%
osób ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek,
rozpoczynaj¹cych terapiê nerkozastêpcz¹
[7]. G³ównymi sprawcami tego stanu s¹
m.in. wiek, niedokrwistoæ, nadcinienie têtnicze, przewodnienie, czynna przetoka têtniczo-¿ylna, czas trwania dializ. U osób po
RTx czêæ badaczy obserwowa³a regresjê
LVH w ró¿nym okresie po zabiegu przeszczepienia nerki: Ferreira i wsp. w prospektywnej obserwacji 24 chorych wykazali istotny statystycznie spadek odsetka LVH z 75%
tu¿ przed RTx na 52,1% po 12 miesi¹cach
[6]; Dudziak i wsp. oceniali m.in. wskanik
masy lewej komory (LVMI) w dwóch grupach
chorych: I-a grupa (n= 23) we wczesnym
okresie po RTx (do 3m-cy po zabiegu) i II-a
grupa (n=20) 34 m-ce po zabiegu, obie grupy obserwowano przez 30 miesiêcy i okaza³o siê ¿e w grupie I-ej stwierdzono znamienny spadek LVMI i odsetka LVH z 70 do
40%, w grupie drugiej nie by³o istotnej ró¿nicy w LVMI, natomiast zaobserwowano
pogorszenie funkcji rozkurczowej lewej komory [4]. Rosyjscy badacze przeprowadzili
badania na 225 biorcach nerek wykazuj¹c
LVH u 53%, nastêpnie analizowali zmiany
w morfologii lewej komory u 30 chorych po
Rtx i wykazali spadek LVH do 32% w 2 lata
po RTx, jednak w kolejnych odstêpach czasowych obserwowano nawrót LVH -do 46%
po 36 miesi¹cach, i do 64% po 60 m-ach,
g³ównymi czynnikami ryzyka LVH by³y: wiek,
nadcinienie têtnicze i anemia, dysfunkcja
przeszczepu by³a g³ównym czynnikiem hamuj¹cym regresjê LVH [24]. Wród osób w
pónym okresie po RTx  rednio 7,2 lat od
zabiegu  inni badacze [19] zaobserwowali
LVH z czêstoci¹ 25,9% i korelowa³ on g³ownie z wiekiem badanych, inne czynniki jak
rodzaj stosowanego inhibitora kalcyneuryny, stosowanie ACEI, ARA blokerów, czy
darbopoetyny, a tak¿e poziom kreatyniny,
proteinurii, lipidów, BMI nie korelowa³y z
wyst¹pieniem LVH; Hernandez przeprowadzi³ obserwacjê 60 osób poczynaj¹c od okresu 4-5 przewlek³ej choroby nerek, przez dializoterapiê do ponad rok od RTx, pierwsze

badanie echo by³o wykonane w okresie predializacyjnym  r. 8 miesiêcy przed dializami, kolejne w trakcie dializoterapii (rednio po 3 m-ach od rozpoczêcia) i ostatnie w
ponad rok od Rtx (rednio 19 m-cy), wykaza³ wyst¹pienie LVH u 61% osób w okresie
4-5 przewlek³ej choroby nerek, po RTx obserwowano LVH u 68% osób, przy czym
71% z nich mia³o LVH przetrwa³e z okresu
przeddializacyjnego, 12% rozwinê³o LVH na
dializach, a 17% rozwinê³o po RTx, zaledwie 22% osób z predializacyjnym LVH znormalizowa³o LVMI po transplantacji, z kolei
sporód osób z wyjciowo prawid³ow¹ mas¹
lewej komory 52 % rozwinê³o LVH w trakcie
obserwacji. W tym badaniu przyrost LVMI
korelowa³ z wyjciowym LVMI, wiekiem, stê¿eniem kreatyniny oraz stosowaniem ACEI
w okresie po RTx [8]; Keven i wspó³pracownicy wykazali istotne obni¿enie LVMI u 28
chorych zbadanych tu¿ przed i w rok po RTx
[12]. Natomiast inni badacze, którzy wykonali echo u chorych rednio 6 lat po RTx,
wykazali obecnoæ LVH w 80% [17].
Powy¿sze dane nie s¹ zatem jednoznaczne co do pozytywnego wp³ywu przeszczepienia nerki na zahamowanie przerostu miênia lewej komory. Podkrela siê
wp³yw wieku badanych, wyjciowej masy
lewej komory, stopnia niedokrwistoci, nadcinienia têtniczego, stopnia wydolnoci
przeszczepu, czasu trwania dializ, obecnoci przetoki têtniczo-¿ylnej, wspó³wystêpowania cukrzycy, stosowania ACE inhibitorów oraz blokerów receptora angiotensyny
II (blokada systemu RAA), czynników genetycznych (szczególnie zwi¹zanych z uk³adem RAA), jak równie¿ stosowanej immunosupresji - glikokortykosteroidów, inhibitorów kalcyneuryny, sirolimusa [9].
Przerost miênia lewej komory czy to
przetrwa³y z okresu dializ, czy te¿ powsta³y
de novo po RTx jest czynnikiem ryzyka rozwoju niewydolnoci serca i zgonu [20]. Dlatego szczególnie wa¿ne jest wczesne jego
wykrycie i leczenie, by zapobiec dalszym
powik³aniom sercowo-naczyniowym, w
szczególnoci zgonom. Prostym i szybkim
testem do wykrycia b¹d wykluczenia LVH
u biorców przeszczepu nerkowego byæ
mo¿e bêdzie w przysz³oci oznaczenie we
krwi stê¿eñ BNP lub NT-proBNP.
Fizjologia, zastosowanie kliniczne
BNP i NT-proBNP
BNP jest oligopeptydem czynnym hormonalnie, uwalnianym z komórek miênia
serca, choæ pierwotnie zosta³ wykryty w
mózgu [22]. W warunkach przeci¹¿enia objêtociowego lub cinieniowego dochodzi do
rozci¹gniêcia kardiomiocytów komór serca,
co inicjuje syntezê pre-proBNP, z którego
powstaje proBNP 1-108, który z kolei pod
wp³ywem endopeptydazy w osoczu dzieli siê
na czynny hormonalnie BNP1-32 i nieczynny NT-proBNP [14,10]. BNP wraz z innymi
peptydami natriuretycznymi ma za zadanie
chroniæ uk³ad kr¹¿enia przed przeci¹¿eniem
objêtociowym  powoduje natriurezê i diurezê, hamuje wydzielanie reniny i aldosteronu, hamuje aktywnoæ wspó³czulnego
uk³adu nerwowego i powoduje wazodylatacjê [3]. Choæ czynny hormonalnie jest tylko
BNP, to w praktyce oznaczamy równie¿
wydzielany ekwimolarnie NT-proBNP. Jedn¹ z wa¿niejszych ró¿nic miêdzy nimi jest
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czas pó³trwania i droga eliminacji z osocza
 otó¿ BNP (T1/2 ok. 22 min) jest eliminowany g³ównie przez swoiste receptory i osoczow¹ neutraln¹ endopeptydazê, oraz
prawdopodobnie w niewielkim stopniu przez
nerki, natomiast NT-proBNP (T1/2 ok. 60120 min) najpewniej g³ównie przez nerki,
choæ dok³adny mechanizm nie jest poznany. Vickery wykaza³ ¿e NT-proBNP w wiêkszym stopniu ni¿ BNP zale¿y od przes¹czania k³êbuszkowego [27].
Nie ma jednolitych norm stê¿eñ mózgowych peptydów natriuretycznych. W ró¿nych
jednostkach chorobowych obserwowano
ró¿ne punkty odciêcia, podobnie w populacji osób zdrowych poziomy ró¿ni¹ siê w zale¿noci od wieku, p³ci, BMI. Proponowane
punkty odciêcia dla m³odych zdrowych doros³ych bez nadwagi ani oty³oci to 0,5-30
pg/mL dla BNP i 69-112 pg/mL dla NTproBNP, wiêksze stê¿enia obserwujemy u
osób w wieku podesz³ym i u kobiet, a mniejsze u osób oty³ych [23], ponadto wy¿sze
punkty odciêcia proponowane s¹ w poszczególnych ró¿nych stanach chorobowych.
Badania przeprowadzone w ostatnich
latach na populacji ogólnej wskazuj¹, i¿ s¹
one czu³ymi markerami przede wszystkim
w rozpoznawaniu niewydolnoci serca i
ró¿nicowaniu przyczyn wyst¹pienia nag³ej
dusznoci [15,11], ale ich ogromne znaczenie podkrela siê te¿ w prognozowaniu zdarzeñ sercowo-naczyniowych w ró¿nych populacjach chorych.
BNP i NT-proBNP znalaz³y praktyczne
zastosowanie m.in. w diagnostyce niewydolnoci serca (CHF)  zgodnie z wytycznymi
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2008r, oznaczanie poziomów peptydów
jest równie istotne co ocena kliniczna, EKG,
rtg klatki piersiowej oraz badanie echokardiograficzne, i powinno byæ wykonane u
ka¿dego chorego z podejrzeniem CHF. I tak
u osób z prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek wartoci BNP < 100 pg/mL, a NT-proBNP < 400
pg/mL pozwalaj¹ wykluczyæ CHF, za wartoci odpowiednio > 400 i > 2000 z du¿ym
prawdopodobieñstwem potwierdz¹ podejrzenie CHF. Utrzymuj¹ce siê wysokie poziomy pomimo optymalnego leczenia wskazuj¹ na z³e rokowanie. Oznaczanie peptydów
jest przydatne i wskazane w diagnostyce
przewlek³ej jak i ostrej CHF [29].
Podwy¿szone stê¿enia peptydów natriuretycznych obserwowano tak¿e w ostrym
zespole wieñcowym, nawet bez wspó³istniej¹cej CHF, w zatorowoci p³ucnej, w ciê¿kich chorobach p³uc prowadz¹cych do niewydolnoci prawej komory serca, w LVH, a
tak¿e w kilku innych pozasercowych schorzeniach wymienionych w tabeli II [23].
BNP, NP-proBNP w przewlek³ej
chorobie nerek
W przewlek³ej chorobie nerek, mimo
wzglêdnie wy¿szych wartoci ni¿ w populacji ogólnej, a tak¿e czêciowej zale¿noci
od stopnia niewydolnoci nerek [27], przewodnienia, dializ, peptydy natriuretyczne s¹
równie¿ wartociowym narzêdziem w wykrywaniu LVH, dysfunkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, choroby wieñcowej
(CAD), przewidywaniu zdarzeñ sercowonaczyniowych. Bardzo dobrze obrazuj¹ to
poni¿sze badania: F. Mallamaci i wsp. w
obserwacji 246 dializowanych chorych wy-
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Tabela I
Wykaz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób po RTx
Cardio-vascular risk factors after renal transplantation
Czy nniki "trady cy jne"

Czy nniki "nietrady cy jne"

cukrzy ca
nadcinienie têtnicze
dy slipidem ia
przerost m iênia lew ej kom ory serca
palenie ty toniu
w iek,
p³eæ m êska
w y w iad rodzinny CVD
hiperhom ocy steinem ia
oty ³oæ
siedz¹cy try b ¿y cia

CVD przed KTx
choroba nerek przed KTx
d³ugotrw a³e leczenie dializam i
nadczy nnoæ przy tarczy c
kalcy fikacja têtnic w ieñcow y ch
niedokrw istoæ
leki im m unosupresy jne (Pred, CsA, Takro, Rapa)
niew y dolnoæ nerki przeszczepionej
bia³kom ocz
zaka¿enia (CM V?, Chlam y dia?)
nadkrzepliw oæ?

Tabela II
Przyczyny zmienionych stê¿eñ BNP i NT-proBNP wg [17].
Causes of abnormal BNP and NT-proBNP levels.
Zw iêkszone stê¿enia

Zm niejszone stê¿enia

Niew y dolnoæ serca skurczow a i rozkurczow a
Zaw a³ serca Nadcinienie têtnicze
Zatorow oæ p³ucna
Nadcinienie p³ucne
Nadczy nnoæ tarczy cy
Zespó³ Cushinga
Hiperaldosteronizm pierw otny
M arskoæ w ¹troby z w odobrzuszem
Niew y dolnoæ nerek
Krw otok podpajêczy nów kow y
Przy jm ow anie glikokorty kosteroidów, horm onów tarczy cy

Oty ³oæ
Przy jm ow anie diurety ków, ACE inhibitorów,
agonistów i antagonistów uk³adu adrenergicznego

kazali, i¿ BNP niezale¿nie od innych czynników koreluje z mas¹ lewej komory (LV) i
frakcj¹ wyrzutow¹, na podstawie samego
pomiaru stê¿eñ BNP wykrywano LVH u bezobjawowych chorych z czu³oci¹ 88%, a
dysfunkcjê LV z czu³oci¹ 94%, ponadto
BNP mia³o wysok¹ negatywn¹ wartoæ predykcyjn¹ dla wykluczenia dysfunkcji lewej
komory serca [16]. Podobnie w innej pracy
(n=112) przedstawiono BNP jako marker
LVH u chorych dializowanych  wartoci
BNP by³y istotnie wy¿sze u chorych dializowanych z LVH ni¿ u tych bez LVH, ponadto
BNP mia³ siln¹ wartoæ w przewidywaniu
zgonów sercowych u tych chorych [2]. W
innym badaniu (n=54) dowiedziono równie¿,
i¿ zarówno BNP jak i NT-pro BNP, s¹ istotnymi wskanikami LVH i choroby wieñcowej u bezobjawowych chorych z przewlek³¹
choroba nerek (CKD) nie wymagaj¹cych
dializoterapii (redni GFR wynosi³ 31 ml/min/
1,73 m2), w badaniu tym wykazano umiarkowan¹ zale¿noæ stê¿eñ BNP i NT-pro
BNP od przes¹czania k³êbuszkowego
(GFR), ale te¿ nie obserwowano wiêkszej
czêstoci LVH czy CAD wraz ze spadkiem
GFR, zasugerowano, i¿ wzrost stê¿eñ badanych peptydów wynika³ bardziej z samej
patologii serca ni¿ dysfunkcji nerek [13]. W
2008r Bruch przedstawi³ wyniki obserwacji
341 chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
serca, wród których 54% mia³o CKD, czas
obserwacji wyniós³ rednio 620 ± 353 dni,
Bruch dowiód³ i¿ NT-pro BNP by³o niezale¿nym czynnikiem prognostycznym nag³ych
zdarzeñ sercowych u pacjentów z CHF zarówno bez jak i z towarzysz¹c¹ CKD [1]. W
starszym badaniu z 2002r u pacjentów hemodializowanych (n=164) wykazano i¿ stê¿enia BNP zale¿¹ od prze³adowania objêtociowego, przerostu miênia sercowego,
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innych chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, ponadto BNP by³ niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu sercowego [18].
Badania powy¿sze przedstawiaj¹ zatem
istotnie du¿¹ wartoæ kliniczn¹ oznaczania
stê¿eñ BNP i NT-proBNP u pacjentów w
ró¿nych stadiach przewlek³ej choroby nerek
jak i w trakcie leczenia nerkozastêpczego.
Niestety brak standaryzacji pomiarów oraz
ró¿ne punkty odciêcia w przeprowadzonych
badaniach dla ró¿nych stanów chorobowych
nie pozwalaj¹ by w chwili obecnej opieraæ
decyzje terapeutyczne wy³¹cznie na tych
pomiarach.
BNP i NT-proBNP u osób po RTx
W przypadku chorych po przeszczepieniu nerki ocena przydatnoci oznaczania
mózgowych peptydów natriuretycznych wydaje siê jeszcze trudniejsza  przede wszystkim do tej pory niewiele prac opublikowano
na ten temat, oczywicie istnieje doæ istotna analogia do CKD i czêsto chorych po RTx
traktuje siê jak chorych z CKD, jednak nale¿y pamiêtaæ o du¿ym wp³ywie stosowanych
leków immunosupresyjnych i ich wielu niekorzystnych dzia³aniach metabolicznych,
hemodynamicznych.
W 2006 roku Mark i wsp. opublikowali
badanie, do którego w³¹czyli 296 chorych w
ró¿nym okresie CKD, w tym 53 osoby po
udanym RTx  rednio w 6 lat od RTx, nikt z
badanych nie mia³ w wywiadzie choroby
sercowo-naczyniowej (CVD). Czêstoæ wystêpowania LVH waha³a siê od 39% w grupie z CKD z I kwartylu (GFR 75-163ml/min/
1,73 m2) do 80% w grupie po RTx! Obserwowano ujemn¹ korelacje miêdzy GFR a
stê¿eniem BNP u wszystkich, z wy³¹czeniem
dializowanych. BNP by³o istotnie podwy¿szone u wszystkich osób z LVH, przy czym

wp³yw na jego stê¿enie mia³y te¿ hipoalbuminemia, niedokrwistoæ, zaawansowany
wiek, stosowanie beta-blokerów. W grupie
po RTx poziomy BNP by³y o po³owê ni¿sze
ni¿ w grupie dializowanych, a na podobnym
poziomie jak w grupie z IV kwartylu CKD,
wykazano ich u¿yteczn¹ negatywn¹ wartoæ
predykcyjn¹ w rozpoznawaniu dysfunkcji
skurczowej lewej komory (LVSD), sugeruj¹c mo¿liwe zastosowanie celem wykluczenia LVSD [17].
Rok póniej polscy badacze przedstawili wyniki szeciomiesiêcznej obserwacji 17
chorych po RTx: bezporednio przed, a tak¿e w 3 i 6 miesiêcy od RTx wykonano badanie echo oraz oceniono m.in. stê¿enie NTproBNP. Okaza³o siê i¿ stê¿enia NT-proBNP
zmniejsza³y siê istotnie (ale nie znormalizowa³y)  o 81% po 3 i 85% po 6 miesi¹cach,
przy czym w grupie leczonej takrolimusem
redukcja nast¹pi³a ju¿ w 3 miesi¹ce od RTx,
a w grupie leczonej cyklosporyn¹ dopiero w
6 miesiêcy od RTx. Redukcjê stê¿eñ NTproBNP wi¹zano przede wszystkim z powrotem czynnoci nerki przeszczepionej. Nie
wykazano zmian frakcji wyrzutowej, natomiast wzros³a masa lewej komory po 6 mach w grupie leczonych CsA, co wi¹zano z
nadcinieniem têtniczym. Szybsz¹ redukcje
stê¿eñ NT-proBNP w grupie leczonych takrolimusem w porównaniu z grup¹ leczon¹
cyklosporyn¹ wi¹zano z mniejszymi dawkami steroidów i lepsz¹ kontrol¹ cinienia têtniczego. Z kolei brak dalszego istotnego statystycznie spadku po 6 m-ach i generalnie
wy¿sze poziomy ni¿ w grupie leczonych CsA
sugeruj¹ wp³yw masy lewej komory, która
w grupie z takrolimusem by³a wy¿sza przed
RTx i nie zmienia³a siê w czasie ca³ej obserwacji [30].
Po raz pierwszy zaproponowano tak¿e
oznaczanie BNP jako wczesnego markera
ostrego odrzucania (AR) i ostrej dysfunkcji
przeszczepu we wczesnym okresie po RTx.
Wei i wspó³pracownicy oceniali zmiany w
stê¿eniach BNP tu¿ przed oraz w czasie 3
miesiêcy od RTx. U 13 chorych z prawid³ow¹ czynnoci¹ przeszczepu obserwowano
ju¿ od pierwszego dnia od RTx sukcesywne istotne statystycznie obni¿anie BNP w
stosunku do wartoci wyjciowych, choæ nie
osi¹gniêto wartoci jak w kontrolnej grupie
zdrowych. Wi¹zano to z przywróceniem
czynnoci nerki, oraz z istotnym zmniejszeniem wymiaru koñcowo-rozkurczowego lewej komory i zwiêkszeniem frakcji wyrzutowej. U 4 osób, u których stwierdzono klinicznie cechy ostrego odrzucania oraz pogorszenie czynnoci przeszczepu, zaobserwowano istotne zwy¿ki stê¿eñ BNP poprzedzaj¹ce wzrost kreatyniny i objawy kliniczne odrzucania, po czym dochodzi³o do gwa³townego spadku po zwiêkszeniu immunosupresji  3 wlewy metylprednizolonu po 0,5
g i zwiêkszenie podstawowej immunosupresji; AR nie by³o potwierdzane histopatologicznie [28].
Istotny wzrost BNP obserwowano w
czasie epizodów ostrego odrzucania przeszczepionego serca, co sugeruje wp³yw
uk³adu immunologicznego. Wykazano, ¿e w
warunkach laboratoryjnych IL-1b, TNFa, IL6 zwiêkszaj¹ ekspresjê genu BNP, makrofagi zwi¹zane s¹ z syntez¹ BNP, proliferacja komórek tucznych zwi¹zana jest z wysokimi BNP [21]. Zatem, skoro rola uk³adu
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immunologicznego oraz wp³yw stosowanej
immunosupresji nie s¹ dobrze poznane, nale¿a³oby równie¿ zawsze uwzglêdniaæ stan
uk³adu odpornociowego przy interpretacji
wyników peptydów natriuretycznych.
Podsumowanie
Niezwykle wa¿ne jest, by u osób po
przeszczepieniu nerki jak najwczeniej wykrywaæ i korygowaæ mo¿liwie jak najwiêcej
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Nale¿y dzia³aæ na wielu p³aszczyznach szczegó³owe zbieranie wywiadu, badanie
przedmiotowe, pomiary RR, okresowe badania laboratoryjne, EKG, badania obrazowe p³uc i serca, edukacja chorego itp. W
praktyce klinicznej u chorych bezobjawowych nie wykonujemy w sposób rutynowy
badania echokardiograficznego, dopiero
analizuj¹c statystyki naukowe dowiadujemy
siê, ¿e wród populacji naszych chorych w
ró¿nym okresie od transplantacji 25 do 80%
z nich ma przerost miênia sercowego, czy
dysfunkcjê lewej komory, przy braku jakichkolwiek objawów klinicznych tych stanów.
Gdyby uda³o siê wprowadziæ oznaczanie
mózgowych peptydów natriuretycznych do
codziennej praktyki, mielibymy byæ mo¿e
wietne narzêdzie badañ przesiewowych
wykrywaj¹cych pacjentów wymagaj¹cych
dalszej diagnostyki, a tak¿e mo¿liwoæ odpowiednio wczesnego wdro¿enia w³aciwego leczenia. Oczywicie w tym celu, by ostatecznie zweryfikowaæ powy¿sze bardzo
obiecuj¹ce dane, konieczne s¹ dalsze badania, uwzglêdniaj¹ce nie tylko stopieñ wydolnoci przeszczepu czy stan hemodynamiczny, ale równie¿ czynniki genetyczne i
wp³yw immunosupresji.
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