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Farmakoterapia zaka¿enia wirusem
cytomegalii po transplantacji nerki w wietle
nowych wytycznych
Zaka¿enie wirusem Cytomegalii wci¹¿ pozostaje jednym z najwa¿niejszych
problemów wp³ywaj¹cych na wyniki przeszczepienia nerki. Metody zapobiegania rozwojowi choroby CMV obejmuj¹: strategiê pre-emptive lub uniwersaln¹
chemioprofilaktykê. Aktualne wytyczne wskazuj¹ na przewagê chemioprofilaktyki wzglêdem leczenia wyprzedzaj¹cego u biorców nerki wysokiego ryzyka zaka¿enia. Do preparatów przeciwwirusowych zalecanych w profilaktyce zaka¿enia nale¿¹: gancyklowir, walgancyklowir i walacyklowir. Strategie lecznicze zaka¿enia CMV obejmuj¹ leczenie wyprzedzaj¹ce, leczenie objawowego zaka¿enia lub choroby CMV oraz redukcjê podtrzymuj¹cego leczenia immunosupresyjnego. W przypadku narastania wiremii lub nasilenia ciê¿koci choroby podczas trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 6 tygodni terapii gancyklowirem nale¿y podejrzewaæ
opornoæ na lek. Wówczas zalecane s¹: wykonanie badania w kierunku opornoci na lek oraz redukcja stosowanego leczenia immunosupresyjnego
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 93-98)
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CMV infection remains one of the most important pathogens impacting on
the outcome of kidney transplantation. Options for cytomegalovirus prevention
include pre-emptive therapy or universal chemoprophylaxis. Current guidelines
prefer chemoprophylaxis over pre-emptive therapy in preventing CMV disease
in high - risk kidney recipients. Untiviral drugs recommended for CMV infection
in renal transplant patients are: ganciclovir, valganciclovir and valaciclovir. The
treatment option for CMV infection are: pre-emptive therapy, treatment of symptomatic infection or CMV disease and dose reduction of the immunosuppressive therapy. Antiviral drug resistance should be suspected in case of rising
viral load and/or progressive CMV disease during prolonging (more than 6 weeks)
ganciclovir exposure. In this situation, genotypic resistance testing and decreasing of immunosuppressive therapy to the lowest feasible amount are recommended.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 93-98)

Infekcja CMV mo¿e przebiegaæ bezobjawowo lub jako zespó³ objawów klinicznych,
który nazywamy chorob¹ CMV. Choroba
CMV mo¿e mieæ ró¿noraki przebieg, a najczêstszymi jej manifestacjami klinicznymi
s¹: zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, zapalenie p³uc, zapalenie siatkówki i zapalenie
w¹troby. Choroba CMV rozwija siê u 8%
biorców nerki, a najwiêksze ryzyko jej wyst¹pienia ma miejsce w przebiegu pierwotnej infekcji (40-60% biorców). U 60-90%
biorców stwierdza siê replikacjê CMV w
okresie od 2-go do 4-go miesi¹ca po transplantacji. Wg danych historycznych ryzyko
rozwoju zaka¿enia CMV u biorców narz¹dowych, u których nie stosowano przeciwwirusowej profilaktyki wynosi 36-100% [13].
miertelnoæ z powodu choroby CMV w
populacji chorych nieleczonych siêga 90%.
Do g³ównych czynników ryzyka czynników
ryzyka rozwoju zaka¿enia CMV u biorcy

nerki maj¹cych znaczenie w postêpowaniu
terapeutycznym w praktyce klinicznej nale¿¹ [6,17,19]:
- status serologiczny dawcy i biorcy;
najwy¿sze ryzyko rozwoju zaka¿enia w przypadku przeszczepienia nerki seronegatywnemu pod k¹tem CMV biorcy od seropozytywnego dawcy, umiarkowane ryzyko w
przypadku seropozytywnego biorcy bez
wzglêdu na status serologiczny dawcy, niskie (<5%) ryzyko w przypadku seronegatywnego biorcy i dawcy.
- ³adunek wirusa i wirulencja
- intensywnoæ immunosupresji; najsilniejszy wp³yw na reaktywacjê CMV maj¹
preparaty wp³ywaj¹ce na zahamowanie odpowiedzi T-komórkowej takie jak: przeciwcia³a poliklonalne (ATG, Thymoglobulin),
monoklonalne OKT3, s³abszy: azatiopryna
i kwas mykofenolowy (MPA). Natomiast glikokortykosteroidy, inhibitory kalcyneuryny,
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sirolimus, everolimus, basiliximab, daklizumab nie wp³ywaj¹ na reaktywacjê formy latentnej CMV ale mog¹ nasilaæ jego replikacjê.
- wiek biorcy przeszczepu - dzieci s¹
bardziej nara¿one na pierwotne zaka¿enie
CMV, maj¹ s³abiej wykszta³cone mechanizmy odpornoci komórkowej, czêciej wystêpuj¹ u nich epizody odrzucania.
Leki przeciwwirusowe:
Pierwszym przeciwwirusowym preparatem, którego skutecznoæ wykazano przed
22 laty w profilaktyce zaka¿enia wirusami
Herpes u biorców przeszczepu nerki by³
acyklowir. [3] Acyklowir (ACV) jest analogiem nukleozydowym, pochodn¹ deoksyguanozyny o zmodyfikowanej reszcie cukrowej, gdzie w miejsce cyklicznej deoksyrybozy wprowadzono niecykliczny ³añcuch
boczny. Po wprowadzeniu do zaka¿onej
komórki za pomoc¹ bia³ka transportuj¹cego nukleozydy, lek ulega przekszta³ceniu w
aktywn¹ pochodn¹ fosforanow¹ przy pomocy swoistej dla wirusa kinazy tymidynowej.
W niezaka¿onych komórkach, powinowactwo kinaz komórkowych do wirusa jest zdecydowanie ni¿sze, co wi¹¿e siê z selektywnoci¹ ACV wzglêdem zaka¿onych komórek [8].Powsta³y w wyniku kolejnych fosforylacji trifosforan acykloguanozyny wykazuje
20.krotnie wy¿sz¹ skutecznoæ w blokowaniu aktywnoci wirusowej polimerazy DNA
w porównaniu do polimerazy komórkowej.
Trifosforan acykloguanozyny wprowadzony
przez wirusow¹ polimerazê do ³añcucha
DNA uniemo¿liwia dalsze jego wyd³u¿anie,
koñcz¹c tym samym syntezê DNA. Wobec
niskiej biodostêpnoci ACV po podaniu doustnym zsyntetyzowano L-walininowy ester
acykowiru - walacyklowir (VCV), którego
przyswajalnoæ w przewodzie pokarmowym
jest 4. krotnie wy¿sza ani¿eli doustnej formy ACV, co istotnie zwiêkszy³o skutecznoæ
terapeutyczn¹ preparatu. Niestety o ile potwierdzono skutecznoæ acyklowiru i walacyklowiru w leczeniu zaka¿enia ludzkimi
wirusami Herpes typu 1, 2, i 3, o tyle zaobserwowano zdecydowanie mniejsz¹ skutecznoæ obydwu preparatów w odniesieniu
do zaka¿enia innymi ludzkimi wirusami Herpes, w tym typów 4 oraz typu 5, czyli wirusa Cytomegalii. Prze³omem w leczeniu zaka¿enia CMV sta³o siê wprowadzenie w
pierwszej po³owie lat 90-tych. do terapii przeciwwirusowej gancyklowiru (GCV). Gancyklowir jest analogiem guanozyny ró¿ni¹cym
siê od acyklowiru obecnoci¹ dodatkowego, hydroksylowego podstawnika. Dzia³anie
gancyklowiru nie odbiega od w.w. mechanizmu dzia³ania acyklowiru, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
lek ulega przekszta³ceniu w aktywn¹ pochodn¹ fosforanow¹ przy pomocy swoistej
dla wirusa kinazy proteinowej. Wykazano
100.krotnie wy¿sz¹, w porównaniu do acyklowiru, aktywnoci GCV wzglêdem zaka¿enia CMV, a lek sta³ siê preparatem z wyboru w leczeniu zaka¿enia wirusem. Niestety gancyklowir podany doustnie wch³ania siê
jedynie w 5-10%, co istotnie obni¿a jego
skutecznoæ, a w przypadku koniecznoci
leczenia wi¹¿e siê z podawaniem leku w
formie do¿ylnej w warunkach szpitalnych.
Podobnie jak w przypadku walacyklowiru,
czyli pochodnej acyklowiru o wy¿szej dostêpnoci biologicznej, w ostatnich latach
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opracowano L-walininowy ester gancyklowiru - walgancyklowir, którego dostêpnoæ
po podaniu doustnym wynosi 60% [32]. Skutecznoæ wobec zaka¿enia CMV wykazuj¹
równie¿ inne preparaty przeciwwirusowe.
Pierwszym z nich jest foskarnet (FOS), pochodna kwasu fosfonomrówkowego, bêd¹cy organicznym analogiem nieorganicznego pirofosforanu. W zaka¿onych wirusem
komórkach foskarnet chelatuje cynk i ¿elazo-metale odpowiedzialne za dzia³anie polimeraz i nukleaz wirusowych. W przeciwieñstwie do analogów nukleozydowych foskarnet nie wymaga do swej aktywnoci obecnoci kinaz wirusowych, a co siê z tym wi¹¿e nie wymaga replikacji wirusa do przejcia w postaæ aktywn¹. Niestety ze wzglêdu na wysoki stopieñ nefrotoksycznoci, lek
nie znajduje powszechnego zastosowania
u biorców przeszczepu nerki, pozostaj¹c
alternatyw¹ jedynie w przypadkach opornoci na leczenie standardowe. Kolejnym preparatem, stosowanym w praktyce klinicznej
w leczeniu zaka¿enia CMV u biorców narz¹dowych poddanych leczeniu immunosupresyjnemu jest cydofowir (CDV). Lek ten
jest analogiem nukleotydowym, podobnie
jak foskarnet, niezale¿nym od kinaz wirusowych oraz nie wymagaj¹cym do przejcia w aktywn¹ formê, pierwszego etapu
fosforylacji wewn¹trzkomórkowej i replikacji wirusa. Niestety dowiadczenie kliniczne z zastosowaniem cydofowiru u biorców
przeszczepu nerki jest niewielkie, a ze
wzglêdu na wysoki stopieñ nefrotoksycznoci, podobnie jak foskarnet, mo¿e byæ jedynie rozpatrywany jako terapeutyczna alternatywa u chorych z potwierdzon¹ opornoci¹ na powszechnie stosowane preparaty.
W 2009 r. opublikowano najnowsze zalecenia komitetu Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO), a w 2010r. zalecenia Miêdzynarodowej Grupy Roboczej
z ramienia Towarzystwa Transplantacyjnego uwzglêdniaj¹ce zasady postêpowania
terapeutycznego wzglêdem zaka¿enia CMV
w wietle zakoñczonych w ostatnich latach
wieloorodkowych, randomizowanych badañ dotycz¹cych zapobiegania i leczenia
zaka¿enia CMV. Informacje i zalecenia
przedstawione w niniejszej publikacji odnosz¹ siê bezporednio do wymienionych wytycznych.
Chemioprofilaktyka zaka¿enia CMV
O ile koniecznoæ i wybór sposobu leczenia biorców nerki z rozpoznaniem choroby CMV, obarczonej bardzo wysokim ryzykiem miertelnoci, zazwyczaj nie stanowi przedmiotu dyskusji, o tyle postêpowanie profilaktyczne, wybór stosowanego preparatu oraz leczenia klinicznie bezobjawowego zaka¿enia CMV wci¹¿ pozostaje
przedmiotem dyskusji.
Od momentu potwierdzonej przez grupê Balfoura skutecznoci chemioprofilaktyki przeciwwirusowej, przeprowadzono szereg kontrolowanych badañ porównuj¹cych
skutecznoæ acyklowiru, walacyklowiru oraz
gancyklowiru wzglêdem placebo, w wyniku
których wykazano bezsprzecznie korzystny
wp³yw chemioprofilaktyki na redukcjê wystêpowania choroby CMV o 59-74% u biorców
przeszczepu nerki [10].
Oprócz korzystnego wp³ywu na redukcjê czêstoci choroby CMV analiza 1981

biorców narz¹dowych wykaza³a, ¿e w porównaniu z placebo stosowanie chemioprofilaktyki u biorców wysokiego i umiarkowanego ryzyka wi¹¿e siê z redukcj¹ ryzyka
zaka¿enia HSV i VZV o 73% (p<0,00001),
zaka¿eñ bakteryjnych o 35% (p=0,03), zaka¿eñ pierwotniakami o 69% (p=0,005) oraz
miertelnoci o 40%. (p=0,02) [12].
Dane te wyranie wykaza³y korzyci ze
stosowania chemioprofilaktyki u biorców
umiarkowanego i wysokiego ryzyka zaka¿enia CMV, co w praktyce klinicznej oznacza jej stosowanie w okresie pierwszych
trzech miesiêcy po zabiegu transplantacji u
wszystkich biorców seropozytywnych bez
wzglêdu na status serologiczny dawcy oraz
seronegatywnych otrzymuj¹cych narz¹d od
seropozytywnego dawcy.
W wyniku jednego z fundamentalnych
badañ, które wykaza³o porównywaln¹ skutecznoæ 100. dniowej profilaktyki doustn¹
postaci¹ gancyklowiru i walgancyklowiru u
biorców narz¹dowych (w tym nerki) wysokiego ryzyka infekcji CMV odnotowano przypadki pónej infekcji CMV odpowiednio u
17,2% chorych leczonych VGCV i 18,4%
pacjentów przyjmuj¹cych GCV w 1. roku
obserwacji po zakoñczeniu leczenia profilaktycznego [24].
Przy czym okrelenie pónej, pierwotnej infekcji CMV odnosi siê do jej wyst¹pienia po up³ywie co najmniej trzech miesiêcy
po zabiegu transplantacji, czyli okresu wczeniej okrelanego mianem typowego dla jej
wyst¹pienia.
Przesuniêcie w czasie pierwotnej infekcji i wyst¹pienie pónej choroby CMV potwierdzono równie¿ w wyniku innych badañ
klinicznych, w których stosowano 100. dniow¹ profilaktykê selektywn¹ [21]. Fakt ten
sk³oni³ badaczy do zaplanowania kolejnego
badania porównuj¹cego dotychczasowy
100. dniowy, z wyd³u¿onym do 200.dni, czasem profilaktyki. W jego wyniku, w obserwacji 12. miesiêcznej wykazano, ¿e ryzyko
wyst¹pienia choroby CMV jest istotnie ni¿sze (p<0,0001) u biorców wysokiego ryzyka zaka¿enia CMV otrzymuj¹cych profilaktykê VGCV przez 200 dni w porównaniu do
biorców nerki otrzymuj¹cych profilaktykê
przez 100 dni [14]. Fakt ten potwierdzono
równie¿ w 24. miesiêcznej obserwacji (p<
0,001) [15]. W wietle przeprowadzonych
analiz porównawczych wykazano wy¿sz¹
skutecznoæ w zapobieganiu tak zaka¿eniu,
jak i chorobie CMV podczas leczenia gancyklowirem (5 mg/kg/d iv lub 3g/d p.o. przy
prawid³owej funkcji nerki)w porównaniu do
acyklowiru (1200 mg/d przy prawid³owej
funkcji nerki) oraz jego porównywaln¹ skutecznoæ z walacyklowirem (8 g/d przy prawid³owej funkcji nerki) i walgancyklowirem
(900 mg/d przy prawid³owej funkcji nerki)
[12,13,24]. Wytyczne dotycz¹ce zasad stosowania chemioprofilaktyki w wietle wspomnianych zakoñczonych randomizowanych
badañ u biorców przeszczepu nerki zawarto w tabeli I. W ostatnich miesi¹cach opublikowano metaanalizê kwestionuj¹c¹ koniecznoæ stosowania zalecanej 900mg
dawki VGCV i wykazuj¹c¹ porównywaln¹
skutecznoæ dawki 450mg/dobê. Autorzy
opracowania po przeanalizowaniu 12 badañ
z zastosowaniem profilaktyki w dawce
900mg/d oraz 8 badañ z zastosowaniem
VGCV w dawce 450 mg sugeruj¹ porówny-

D. Dêborska-Materkowska i wsp.

Tabela I
Podsumowanie zasad pierwotnej profilaktyki zaka¿enia CMV po transplantacji nerki (wg KDIGO 2009 [30],
stanowiska Miêdzynarodowej Grupy Roboczej z ramienia Towarzystwa Transplantacyjnego-TTS 2010 [22]
oraz opracowanych na ich podstawie zaleceñ Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Transplantologii Klinicznej dotycz¹cych postêpowania profilaktycznego i leczniczego
w zaka¿eniu wirusem Cytomegalii u biorców przeszczepów narz¹dowych 2010).
Consensus guidelines on the universal prophylaxis in kidney transplant recipients.(According to KDIGO
2009, International CMV Consensus Group and Polish Transplantation Society).

status serologiczny D/B
D+/B-

metody profilaktyki
KDIGO 2009
GCV po lub VGCV (1B) ?
TTS 2010
VGCV lub GCV iv /po lub VCV(I)
PTT 2010
VGCV lub GCV iv lub VCV
D+/B+lub D-B+
KDIGO 2009
GCV po lub VGCV (1B)
TTS 2010
VGCV lub GCV iv /po lub VCV(I)
PTT 2010
VGCV lub GCV iv lub VCV
D-/Bwolne od CMV produkty krwi (II)
rozwa¿enie chemioprofilaktyki przeciwko innym
wirusom Herpes
niezale¿nie od statusu u
KDIGO 2009
biorców leczonych z
GCV po lub VGCV podczas leczenia globulin¹
powodu ostrego odrzucania antylimfocytarn¹ (1C)
nerki
TTS 2010
VGCV lub GCV iv /po lub VCV(I) podczas leczenia
globulin¹ antylimfocytarn¹ (II/III) lub do¿ylnymi
dawkami glikokortykosteroidów (III)
PTT 2010
Chemioprofialktyka VGCV lub GCV iv lub VCV LUB
strategia pre-emptive podczas leczenia globulin¹
antylimfocytarn¹ lub do¿ylnymi dawkami
glikokortykosteroidów

czas profilaktyki
> 3 miesi¹ce (1B)
3-6 miesiêcy (I)
3-6 miesiêcy
?3 miesi¹ce (1B)
3 miesi¹ce (I/II)
3 miesi¹ce

6 tygodni
1  3 miesiêcy

1  3 miesiêcy

*w nawiasach podano symbol si³y rekomendacji okrelaj¹cej strategiê terapeutyczn¹.
Tabela II
Zalecane dawkowanie walgancyklowiru w zale¿noci od stopnia uszkodzenia nerek.
Dosage recommendations of VGCV for adult patients with impaired renal function.
GFR w m l/m in/1,73m 2
w g Cockrofta-Gaulta

daw ka pocz¹tkow a

daw ka podtrzy m uj¹ca lub profilakty czna

> 60

2 x 900 m g /dobê

1 x 900 m g / dobê

40-60

2 x 450 m g/dobê

1 x 450 m g/ dobê

25-40

1 x 450 m g / dobê

450 m g co dw ie doby

10-24

1 x 450 m g co dw ie doby

450 m g 2 razy w ty godniu

< 10

niezalecane

niezalecane

Tabela III
Zalecane dawkowanie gancyklowiru w zale¿noci od stopnia uszkodzenia nerek.
Dosage recommendations of GCV for adult patients with impaired renal function.
GFR w m l/m in/1,73m 2
w g Cockrofta-Gaulta

daw ka pocz¹tkow a

daw ka podtrzy m uj¹ca lub profilakty czna

> 70

2 x 5 m g/kg m c. / dobê

5 m g/kg m c. / dobê

50-69

2 x 2,5 m g/kg m c. / dobê

2,5 m g/kg m c. /dobê

25-49

2,5 m g/kg m c. / dobê

1,25 m g/kg m c. /dobê

10-24

1,25 m g/kg m c. /dobê

0,625 m g/kg m c. /dobê

< 10

1,25 m g/kg m c / 3 razy w ty g.
po hem odializie

0,625 m g/kg m c / 3 razy w ty g.
po hem odializie

waln¹ skutecznoæ obu dawek leku w zapobieganiu rozwojowi CMV, wskazuj¹c jednoczenie na korzyci w postaci istotnej redukcji epizodów leukopenii w grupie ze
zmniejszon¹ dawk¹ leku [18]. Tym niemniej
wg aktualnie obowi¹zuj¹cych zaleceñ przy

GFR > 60 ml/min/1,73m2 zalecan¹ dawk¹
profilaktyczn¹ VGCV jest 900mg/dobê, za
GCV 5mg/kg/dobê (tabela II i III), a stosowanie dawki zredukowanej do 450mg jest
niezalecane [22].
Decyzjê dotycz¹c¹ wyd³u¿enia chemio-
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profilaktyki powy¿ej 3 miesiêcy po transplantacji nale¿y uzale¿niæ od si³y leczenia immunosupresyjnego, w szczególnoci za,
nale¿y rozwa¿yæ wyd³u¿enie profilaktyki o
biorców nerki poddanych indukcyjnemu leczeniu globulin¹ antylimfocytarn¹. Wykazano, ¿e mimo wyd³u¿enia do 200 dni chemioprofilaktyki u 16,1% biorców choroba CMV
wyst¹pi³a po jej zakoñczeniu [14]. Jeszcze
bardziej intryguj¹ce dane odnotowano w
wyniku badania Helantery i wsp., którzy po
zakoñczeniu 200. dniowej chemioprofilaktyki CMV potwierdzili pierwotne zaka¿enie
u 37% biorców nerki, w tym objawowe u
34% [11]. Powstaje zatem pytanie jak i czy
mo¿na wyodrêbniæ grupy chorych, u których
mo¿na bezpiecznie zakoñczyæ chemioprofilaktykê po 100 dniach jej stosowania?
Wydaje siê, ze odpowiedzi na to pytanie nale¿y szukaæ w immunologii zaka¿enia CMV, jednak omówienie tego zagadnienia wykracza poza ramy bie¿¹cego opracowania.
W przebiegu pierwotnej infekcji u biorców przeszczepu, najwczeniej wykrywane
s¹ specyficzne dla wirusa limfocyty T CD4+,
które stymuluj¹ syntezê IFN gamma i TNF
alfa. Po tym nastêpuje produkcja przeciwcia³ w klasie IgG i IgM anty- CMV oraz specyficznych dla wirusowych antygenów
(pp65, pp72) limfocytów T CD8+ we krwi
obwodowej [4,7].
W ramach analizy serologicznej biorców
wysokiego ryzyka otrzymuj¹cych profilaktykê GCV lub VGCV stwierdzono najni¿szy
odsetek serokonwersji u biorców przeszczepu nerki w porównaniu z biorcami innych
narz¹dów, co mo¿e byæ z jednej strony zwi¹zane ze skutecznoci¹ stosowanej profilaktyki, z drugiej za, ze stopniem upoledzenia odpowiedzi immunologicznej w tej grupie chorych [16]. Wykazano, ¿e serokonwersja w klasie IgM nie koreluje ani z objawami
klinicznymi, ani czasem wyst¹pienia replikacji CMV, a przeciwcia³a w klasie IgM mog¹
utrzymywaæ siê przez kilka miesiêcy niezale¿nie od wyst¹pienia replikacji. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e testy serologiczne,
oprócz oszacowania ryzyka zaka¿enia CMV
w postaci oceny wyjciowego statusu serologicznego dawcy i biorcy; nie znajduj¹ zastosowania w aktualnych zaleceniach dotycz¹cych diagnostyki i monitorowania choroby CMV po transplantacji nerki [22,30]. W
wyniku wspominanej wy¿ej analizy Humara
i wsp. wykazano równie¿, ¿e monitorowanie serokonwersji w klasie IgM lub IgG anty
CMV nie przynosi spodziewanej wartoci
predykcyjnej w odniesieniu do pónej infekcji CMV [15]. W zwi¹zku z rozpowszechnieniem pierwotnej profilaktyki anty-CMV rodz¹
siê w¹tpliwoci, czy hamowanie replikacji
wirusa i uniemo¿liwienie kontaktu komórek
T z antygenami wirusa nie mo¿e byæ przyczyn¹ nie wytworzenia swoistej odpowiedzi
immunologicznej i stworzeniu sprzyjaj¹cych
warunków dla rozwoju póniej infekcji CMV?
W efekcie wczesnego podania preparatu przeciwwirusowego dochodzi do zahamowania tak ekspresji CMV, jak i prezentacji antygenów wirusa komórkom uk³adu immunologicznego biorcy. Ostatecznie zahamowana zostaje nie tylko odpowied humoralna ale te¿ komórkowa z udzia³em CMVspecyficznych limfocytów T odgrywaj¹cych
kluczow¹, protekcyjn¹ rolê w odpowiedzi
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na chorobê CMV spowodowan¹ pierwotnym
zaka¿eniem. Jednym z porednich dowodów mog¹cych potwierdzaæ wspomnian¹
zale¿noæ jest badanie, w wyniku którego
wykazano, ¿e 14. dniowe opónienie w³¹czenia chemioprofilaktyki po transplantacji,
wp³ywa na zmniejszenie ryzyka pónej choroby CMV u biorców wysokiego ryzyka jej
rozwoju [27].
Wg aktualnie obowi¹zuj¹cych zaleceñ
chemioprofilaktykê nale¿y rozpocz¹æ do 10.
dnia po zabiegu przeszczepienia nerki.
Leczenie zaka¿enia CMV
Strategie lecznicze zaka¿enia CMV
obejmuj¹: leczenie wyprzedzaj¹ce (preemptive), leczenie objawowego zaka¿enia
lub choroby CMV oraz modyfikacjê podtrzymuj¹cego leczenia immunosupresyjnego.
Leczenie wyprzedzaj¹ce
(pre-emptive)
Zasadniczym celem leczenia wyprzedzaj¹cego jest rozpoczêcie terapii natychmiast po potwierdzeniu wymaganego stopnia replikacji CMV, a przed wyst¹pieniem
objawów klinicznych zaka¿enia, co w efekcie ma zapobiegaæ rozwojowi choroby CMV.
W celu potwierdzenia replikacji u bezobjawowych biorców przeszczepu nerki, w ramach strategii pre-emptive, nale¿y prowadziæ diagnostykê wirusologiczn¹ raz w tygodniu przez trzy miesi¹ce po transplantacji. O ile istniej¹ rozbie¿noci w opiniach
dotycz¹cych wysokoci dawki leku w przypadku profilaktyki zaka¿enia CMV o tyle
koniecznoæ stosowania pe³nej, dostosowanej do czynnoci przeszczepu dawki leczniczej nie budz¹ w¹tpliwoci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie leczenia tak wyprzedzaj¹cego jak i leczenia objawowego zaka¿enia CMV z zastosowaniem dawek subterapeutycznych niesie za sob¹ nie tylko ryzyko nieskutecznoci leczenia ale równie¿
istotnie zwiêksza ryzyko opornoci na lek.
Zjawisko to jest szczególnie wyrane w grupie biorców wysokiego ryzyka, u których w
przebiegu infekcji, w krótkim czasie dochodzi do gwa³townego wzrostu replikacji wirusa [9]. Zasady dotycz¹ce czasu i monitorowania leczenia wyprzedzaj¹cego s¹ podobne do stosowanych w przypadku leczenia
objawowej choroby CMV i omówiono je poni¿ej. Mimo, ¿e nie ustalono dot¹d cis³ych
zaleceñ dotycz¹cych progu wiremii CMV,
przy którym nale¿y rozpoczynaæ terapiê u
asymptomatycznych biorców, wiêkszoæ
prac za wartoæ progow¹, przy której nale¿y rozpocz¹æ leczenie uznaje obecnoæ we
krwi pe³nej co najmniej 2000 kopii/ml wirusa [20,25]. Z uwagi na ograniczon¹ liczbê
danych pochodz¹cych z badañ, a tycz¹cych
monitorowania ³adunku wirusa przed w³¹czeniem terapii w praktyce klinicznej poszczególne laboratoria ustalaj¹ w³asne wartoci wiremii, na podstawie których podejmowane s¹ decyzje terapeutyczne. Z uwagi na wysok¹ dynamikê replikacji wirusa,
zw³aszcza u biorców z pierwotnym zaka¿eniem, uchwycenie momentu osi¹gniêcia progu wiremii, zw³aszcza w trakcie oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
bywa niezwykle trudne. Ten, a tak¿e fakt
potwierdzonej skutecznoci chemioprofilaktyki u biorców wysokiego ryzyka zaka¿enia
CMV, powoduj¹, ¿e nie zaleca siê stosowa-
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Zaka¿enie CMV

biorca nerki < 18r¿

biorca nerki > 18r¿

ciê¿ki przebieg  choroba CMV

³agodny przebieg
zaka¿enia/choroby CMV

³agodny przebieg
zaka¿enia/choroby CMV

redukcja dawki leczenia
immunosupresyjnego

do¿ylne leczenie GCV w dawce dostosowanej
do GFR

W trakcie leczenia kontrola
wiremii CMV co 7 dni

TAK

do¿ylne leczenie GCV lub doustne leczenie
VGCV

Obni¿enie wiremii

POWOLNE
kontynuacja dotychczasowego leczenia

NIE
narastanie wiremii + brak poprawy klinicznej
po 2 tyg. leczenia w adekwatnej dawce

redukcja dawki leczenia
immunosupresyjnego

kontynuacja leczenia do¿ylnego w zwiêkszonej
do 7,5  10mg/kg 2x /d dawce GCV

brak wiremii w 2 oznaczeniach
w odstêpie 7 dni

zakoñczenie leczenia

powolne obni¿anie wiremii/ brak
eradykacji wirusa po 6 tyg. leczenia

diagnostyka w kierunku opornoci na GCV

Rycina 1
Podsumowanie zasad leczenia zaka¿enia CMV po transplantacji nerki [22,30].
Suggested algorithm for management of CMV infection after renal transplantation.

nia strategii pre-emptive u biorców wysokiego ryzyka zaka¿enia CMV (D+/B-) [22,30].
W pozosta³ych przypadkach, u biorców
umiarkowanego ryzyka zaka¿enia CMV dopuszcza siê dowolnoæ w wyborze metody;
chemioprofilaktyki uniwersalnej lub leczenia
wyprzedzaj¹cego, z uwagi na porównywaln¹ skutecznoæ w zapobieganiu rozwojowi i
nawrotowi choroby CMV po transplantacji.
Zwolennicy stosowania chemioprofilaktyki
uniwersalnej podkrelaj¹ przewagê tej metody w zahamowaniu nawet niskiego stopnia replikacji wirusa, a co z tym zwi¹zane
zapobieganie porednim efektom zaka¿enia CMV (Tab IV) .
Obszerna analiza 6 badañ obejmuj¹cych
288 biorców narz¹dowych porównuj¹ca stosowanie terapii wyprzedzaj¹cej z placebo
lub standardowym leczeniem w przypadku
wyst¹pienia klinicznych objawów choroby
CMV, wykaza³a, ¿e terapia wyprzedzaj¹ca
w istotny sposób wp³ywa na redukcjê ryzyka choroby CMV (RR 0,29; 95% CI 0,11 to
0,80) ale pozostaje bez wp³ywu na epizody
ostrego odrzucania (3 badania, 185 biorców:
RR 1,06; 95% CI 0,64 to 1,76) oraz ogóln¹
miertelnoæ biorców (2 badania, 176 pacjentów: RR 1,23; 95% CI 0,35 to 4,30) [29].
W wyniku innego, prospektywnego, randomizowanego badania porównuj¹cego obie
metody po roku obserwacji wykazano istotnie wy¿szy odsetek replikacji w grupie leczenia wyprzedzaj¹cego (p=0,0002) przy
podobnej skutecznoci obu metod w zapobieganiu objawowej infekcji CMV [20]. Inte-

resuj¹cym jest fakt, ¿e wysoki odsetek replikacji odnotowano szczególnie w grupie
biorców umiarkowanego ryzyka zaka¿enia,
u których stosowano strategiê pre-emptive
(p = 0,005). Podnoszon¹ zalet¹ leczenia
wyprzedzaj¹cego wzglêdem chemioprofilaktyki jest redukcja kosztów leczenia. Coraz
wiêcej analiz jednak nie potwierdza tej przewagi, zw³aszcza w kontekcie koniecznoci
ponoszenia wysokich kosztów zwi¹zanych
z czêstym monitorowaniem wiremii [20, 23].
Jeszcze jedn¹ z potencjalnych zalet strategii wyprzedzaj¹cej mo¿e byæ umo¿liwienie
wytworzenia swoistej komórkowej odpowiedzi przeciwwirusowej i zmniejszenie ryzyka
wyst¹pienia pónej choroby CMV. We wspominanym wy¿ej badaniu Khoury i wsp. odnotowali póne zaka¿enie CMV u 24% biorców otrzymuj¹cych chemioprofilaktykê uniwersaln¹, podczas gdy w grupie leczenia
wyprzedzaj¹cego nie stwierdzono ani jednego przypadku pónej infekcji [20].
Leczenie objawowego zaka¿enia
lub choroby CMV
Gancyklowir stosowany do¿ylnie przez
2-3 tygodnie wykazuje 90% skutecznoci,
do nawrotu dochodzi w 65% w pierwotnej
infekcji i 20% u seropozytywnych biorców.
Na podstawie randomizowanego badania
VICTOR (Valcyte in CMV-disease Treatment
of solid Organ Recipients), w którym 74%
stanowili biorcy nerki, w wiêkszoci umiarkowanego ryzyka rozwoju zaka¿enia CMV,
wykazano porównywaln¹ skutecznoæ do-
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¿ylnej postaci gancyklowiru i walgancyklowiru w eradykacji wiremii i leczeniu choroby
CMV o ³agodnym lub umiarkowanie ciê¿kim
przebiegu [1]. redni czas do uzyskania eradykacji wynosi³ 21 dni w grupie walgancyklowiru i 19 dni w grupie leczonej do¿ylnie
gancyklowirem (p=0.076). Tym niemniej ze
wzglêdu na brak potwierdzenia skutecznoci walgancyklowiru w leczeniu choroby
CMV o ciê¿kim przebiegu, a tak¿e w leczeniu choroby CMV u dzieci, lekiem preferowanym w tych grupach chorych pozostaje
nadal do¿ylna postaæ gancyklowiru.
Wartym podkrelenia jest fakt, ¿e dawki leków przeciwwirusowych nale¿y ka¿dorazowo dostosowywaæ do wspó³czynnika
przes¹czania k³êbuszkowego biorcy nerki
(tab II i III), a podczas leczenia obowi¹zuje
cis³e monitorowanie czynnoci przeszczepu. U¿ycie leków o silnym potencjale nefrotoksycznym nale¿y rozwa¿aæ jedynie w bardzo ciê¿kich przypadkach zagro¿enia ¿ycia
pacjenta, bior¹c wówczas pod uwagê ryzyko utraty przeszczepu w przebiegu tego rodzaju terapii.
W przypadku leukopenii (< 1G/l) w miarê mo¿liwoci nie nale¿y redukowaæ dawki
GCV i zastosowaæ czynnik wzrostu granulocytów (G-CSF). Równie¿ w przypadku leukopenii/trombocytopenii, najczêciej spowodowanej supresj¹ szpiku przez CMV, nie
nale¿y odraczaæ w³¹czenia terapii gancyklowirem, gdy¿ hamowanie replikacji CMV zazwyczaj przynosi poprawê parametrów hematologicznych. Czêsto suboptymalna dawka gancyklowiru jest przyczyn¹ nieskutecznego hamowania replikacji wirusa CMV. W
przypadku powolnej odpowiedzi na leczenie gancyklowirem skuteczne mog¹ byæ wysokie dawki leku 7.5 mg-10 mg/kg mc iv dwa
razy na dobê [31]. Nale¿y jednak pamiêtaæ
o ryzyku toksycznoci, a zw³aszcza wp³ywu
na hamowanie polimerazy DNA w hematopoetycznych komórkach progenitorowych,
w przypadku stosowania ponadterapeutycznych dawek leku.
W miarê dostêpnoci metod laboratoryjnych, nale¿y monitorowaæ ilociowo replikacjê (PCR ilociowy lub pp65) raz w tygodniu i leczyæ do zahamowania replikacji
CMV. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas trwania leczenia nie powinien byæ krótszy ni¿ 2 tygodnie. Dodatkowo w miarê mo¿liwoci zaleca siê leczenie jeszcze przez tydzieñ od uzyskania ujemnego wyniku wiremii. Optymalna d³ugoæ leczenia nie jest okrelona, zazwyczaj decyduje poprawa kliniczna i eliminacja wiremii. Przed decyzj¹ dotycz¹c¹ wyd³u¿enia czasu terapii powinno siê wzi¹æ pod
uwagê potencjalne czynniki wp³ywaj¹ce na
koniecznoæ wyd³u¿enia terapii, wród których nale¿y wymieniæ przede wszystkim:
wysoki wyjciowy ³adunek wirusa, leczenie
przeciwcia³ami poli/mono klonalnymi oraz
wyjciowy brak obecnoci przeciwcia³ w klasie IgG u biorcy. D³u¿szego leczenia wymagaj¹ równie¿ postacie z zajêciem przewodu
pokarmowego, czy w przypadku zapalenia
p³uc. W ciê¿kich postaciach choroby CMV
lub w g³êbokiej hipogammaglobulinemii
mo¿na podaæ z gancyklowirem ludzk¹ hiperimmunoglobulinê anty-CMV lub poliwalentne immunoglobuliny zawieraj¹ce wysokie miano przeciwcia³ anty-CMV. Zawsze
obowi¹zuje równie¿ leczenie towarzysz¹cych infekcji bakteryjnych, grzybiczych

Tabela IV
Porównanie korzyci wynikaj¹cych ze stosowania chemioprofilaktyki uniwersalnej wzglêdem leczenia wyprzedzaj¹cego [22].
Comparison of known benefits and limitations of prophylaxis versus preemptive therapy.
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+

podejrzenie opornoci na GCV przy ³¹cznej ekspozycji
na lek > 6tyg. + wzrastaj¹cy ³adunek wirusa lub
progresja choroby CMV mimo 2 tyg. leczenia GCV w
adekwatnej dawce

redukcja dawki leczenia
immunosupresyjnego
Obecnoæ czynników ryzyka +
zagra¿aj¹cy ¿yciu przebieg choroby

Badanie w kierunku
mutacji genu : UL 97

TA

dodaæ foskarnet
Mutacja genu UL 97
(>5x GCV IC 50)

Mutacja genu UL 97
(< 5x GCV IC 50)

Zwiêkszyæ dawkê GCV,
badanie mutacji genu UL 54

Zmiana GCV
na Foskarnet

TA

NIE

? dawkê GCV

Brak mutacji
genu UL 97

Kontynuowaæ leczenie
GCV w dawce indukcyjnej

Potwierdzenie innej mutacji;
opornoæ krzy¿owa GCV-CDV

Brak mutacji lub
mutacja genu UL 97

Powtórzyæ
algorytm

NIE

Brak poprawy (narastaj¹ca wiremia/progresja
choroby) po 2 tygodniach

Powtórzyæ badania genetyczne w
kierunku mutacji UL 97 i UL 54

Opornoæ krzy¿owa
GCV-CDV

Obecnoæ mutacji
GCV±FOS

Zmiana na FOS lub
utrzymanie leczenia FOS

leczenie GCV
+ FOS

Rozwa¿yæ terapiê
alternatywn¹ lub
eksperymentaln¹

Rycina 1
Podsumowanie zasad postêpowania przy podejrzeniu opornoci na GCV [22].
Suggested algorithm for management of suspected CMV drug resistance.

Postêpowanie w przypadku
podejrzenia lekoopornoci
Do czynników ryzyka rozwoju lekoopornoci nale¿¹ przed³u¿ona (r. do 5-6miesiêcy) ekspozycja na lek z utrzymuj¹c¹ siê replikacj¹ wirusa, brak przeciwcia³ anty CMV
przed zabiegiem transplantacji, nieprawid³owe dawkowanie leku. Wp³yw stosowanego
leku na rozwój mutacji najpewniej wynika z
faktu, ¿e kluczowy cel preparatów przeciwwirusowych jakim jest polimeraza DNA, która dziêki w³aciwociom koryguj¹cym, w normalnych warunkach hamuje nieprawid³owe
wbudowywanie nukleotydów, przez co istotnie zmniejsza czêstoæ mutacji. [2]. Opornoæ na gancyklowir najczêciej jest efektem mutacji CMV w locus UL97 kinazy wirusowej warunkuj¹cej fosforylacjê leku do aktywnej jego postaci i jest opisywana u 2%
biorców nerki. Poza wspomnian¹, mutacja
mo¿e dotyczyæ genu UL54, koduj¹cego wirusow¹ polimerazê DNA, bêd¹c¹ celem
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wszystkich preparatów przeciw-CMV. Niezale¿ne lub wspó³istniej¹ce z mutacj¹ genu
UL97, wyst¹pienie mutacji genu UL54 mo¿e
prowadziæ do opornoci na cidofowir i/lub
foskarnet oraz krzy¿owej opornoci na gancyklowir, foskarnet i cydofowir. Opornoæ
na gancyklowir nie spowodowana mutacj¹
mo¿e wynikaæ z g³êbokiego upoledzenia
odpornoci u biorcy lub suboptymalnej ekspozycji na gancyklowir. Zalecenia dotycz¹ce postêpowania w przypadku podejrzenia
opornoci na stosowan¹ farmakoterapiê zawarto na rycinie 2.
W przypadkach wielolekowej opornoci rozwa¿ane jest leczenie immunoglobulin¹, leflunomidem, lub artesunatem jednak
dane dotycz¹ce ich skutecznoci s¹ sporadyczne. W trakcie leczenia ka¿dym z preparatów przeciwwirusowych nale¿y monitorowaæ parametry hematologiczne, czynnoæ nerek i unikaæ kojarzenia z innymi lekami o potencjale nefrotoksycznym.
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Modyfikacja podtrzymuj¹cego
leczenia immunosupresyjnego
W przebiegu zaka¿enia CMV dochodzi
do upoledzenia mechanizmów obronnych
gospodarza co prowadzi do pog³êbienia stanu immunosupresji oraz rozwoju infekcji
oportunistycznych. Zarówno w warunkach in
vivo jak i in vitro CMV wykazuje silne w³aciwoci mielosupresyjne. Ponadto wp³ywa
na limfocyty i monocyty powoduj¹c upoledzenie tak produkcji jak i odpowiedzi na cytokiny takie jak IL-1 i IL-2 oraz upoledza
funkcjê cytotoksycznych limfocytów T i komórek NK. Zaka¿enie wirusem makrofagów
w obrêbie makrofagów pêcherzykowych
wp³ywa na zahamowanie ekspresji formy powierzchniowej i rozpuszczonej CD14, co
istotnie pogarsza odpowied na zaka¿enie
bakteriami G-. W ostatnim czasie wykazano równie¿ zdolnoæ CMV do produkcji wirusowego homologu IL-10 o prawdopodobnym potencjale immunosupresyjnym [5].
W przypadku intensywnej replikacji wirusa, czêstym towarzysz¹cym jej efektem
jest leukopenia. U biorców nerki wspomniane skutki infekcji CMV nak³adaj¹ siê na ju¿
istniej¹ce efekty stosowanych leków immunosupresyjnych.
Redukcjê dawki leczenia immunosupresyjnego nale¿y rozwa¿yæ ju¿ na etapie zapobiegania rozwojowi choroby CMV, w ramach strategii preemptive, w sytuacji kiedy
obserwuje siê niski (poni¿ej progu przyjêtego przez laboratorium) stopieñ wiremii CMV
u chorego bez objawów klinicznych, czyli w
sytuacji niespe³niaj¹cej kryteriów rozpoczêcia leczenia przeciwwirusowego.
W przypadku choroby CMV, zw³aszcza
o ciê¿kim przebiegu, zaleca siê modyfikacjê leczenia immunosupresyjnego, do czasu opanowania zaka¿enia [22]. U biorców
leczonych surowic¹ antytymocytarn¹ (ATG
lub Thymoglobulina) lub przeciwcia³em monoklonalnym OKT3 zaleca siê zaprzestanie
stosowania preparatu. U chorych z potwierdzon¹ nasilon¹ replikacj¹ i leukopeni¹ oraz
ciê¿k¹ postaci¹ choroby CMV zaleca siê
ponadto redukcjê lub czasowe odstawienie
antymetabolitu, zw³aszcza mykofenolanu
mofetilu, w przypadku którego wykazano
równie¿ niekorzystne dzia³anie zwiêkszaj¹ce nasilenie i ryzyko rozwoju choroby CMV
[19,28]. Dane dotycz¹ce modyfikacji dawki
inhibitora kalcyneuryny pozostaj¹ kontrowersyjne. Anegdotyczne doniesienia sugeruj¹
korzystn¹, wp³ywaj¹c¹ na zmniejszenie czêstoci choroby CMV, rolê inhibitorów sygna³u
proliferacji (sirolimus, ewerolimus). Doniesienia te jednak wymagaj¹ weryfikacji w ramach planowanych badañ klinicznych [26].
Chemioprofilaktyka wtórna
Zasady postêpowania zapobiegawczego po zakoñczeniu leczenia przeciwwiruso-
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wego pozostaj¹ indywidualn¹ decyzj¹ poszczególnych orodków transplantacyjnych.
Dotychczas nie przeprowadzono wystarczaj¹cych dowodów na skutecznoæ lub przewagê którejkolwiek z form postêpowania
wobec nawrotu zaka¿enia po zakoñczeniu
terapii.
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