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Uszkodzenie nerek po przeszczepieniu 
komórek krwiotwórczych

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych daje chorym na nowotwory he-
matologiczne szansę na wieloletnie przeżycie ale wiąże się z ryzykiem uszko-
dzenia wielu narządów, w tym nerek. Zarówno ich ostre uszkodzenie jak 
i przewlekła choroba są niezależnymi czynnikami pogarszającymi rokowanie 
i jakość życia chorych. W artykule przedstawiono mechanizmy uszkodzenia 
nerek u biorców autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych 
z uwzględnieniem podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 124-127)

Kidney injury following hematopoietic cell 
transplantation

Hematopoietic cell transplantation is the chance for long term survival for patients 
with haematological malignancies, although carrying high risk of organ injury, inclu-
dingkidneys. Acute kidney injury and chronic kidney disease are independent risk 
factors for worse survival rates and lower quality of life. Herein we outline the me-
chanisms of kidney injury in autologous and allogenic hematopoietic cells transplant 
recipients, including diagnostic and therapeutic approach.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 124-127)
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Wprowadzenie
Przeszczepienie komórek krwiotwór-

czych (hematopoietic cell transplantation, 
HCT) jest jedną z najbardziej toksycznych 
terapii w medycynie. Uszkodzenie nerek 
należy do najczęstszych powikłań HCT 
i ma udowodniony negatywny wpływ na 
przeżycie [1-7], sprzyja również infekcjom, 
niedożywieniu i pogarsza jakość życia cho-
rych [8,9].

Częstość ostrego uszkodzenia nerek 
(acute kidney injury, AKI), definiowaną jako 
podwojenie wartości stężenia kreatyniny 

w ciągu 100 dni od HCT, w zależności od 
typu przeszczepienia i rodzaju kondycjono-
wania przedstawia rycina 1.

Przewlekła choroba nerek(chronic 
kidney disease, CKD) w stadium co naj-
mniej 3 wg. KDIGO  dotyczy ok. 4% osób 
po autologicznym HCT i 4,5-10% po allo-
genicznym HCT po 5 latach od HCT [12]. 
Odsetek ten wzrasta w miarę upływu cza-
su i po 10 latach CKD dotyczy około 1/3 
chorych [13].

Zidentyfikowano wiele czynników ry-
zyka uszkodzenia nerek u biorców allo-

Rycina 1 
Częstość ostrego uszkodzenia nerek w zależności od typu HCT i rodzaju kondycjonowania [1-6,10,11].
Prevalence of acute  kidney injury in relations to type of HCT and conditioning [1-6,10,11].
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genicznych komórek krwiotwórczych, do 
najważniejszych należą: zaawansowany 
wiek, choroba podstawowa wysokiego ry-
zyka [13,14], przebycie sepsy [5,6,15], in-
fekcja CMV [2,16], współistnienie cukrzycy 
[4], nadciśnienia tętniczego [7], leczenie 
amfoterycyną-B [6,17], gancyklowirem [2], 
inhibitorami kalcyneuryny [2,18].

Etiologia
Mechanizmy uszkodzenia nerek u pa-

cjentów po HCT są złożone; począw-
szy od powikłań choroby podstawowej 
i dotychczasowego leczenia, przez tok-
syczność kondycjonowania, leków stoso-
wanych w profilaktyce oraz leczeniu cho-
roby przeszczep przeciwko gospodarzowi, 
czynników infekcyjnych i antybiotyków, 
a skończywszy na nie w pełni poznanych 
procesach, jak zespół uwalniania cytokin, 
choroba przeszczep przeciwko gospoda-
rzowi czy mikroangiopatia zakrzepowa 
[19-25]. W tabeli I. zamieszczono czynniki 
wpływające na funkcję nerek w zależności 
od czasu wystąpienia, poniżej opisano po-
krótce wybrane stany, będące powikłania-
mi HCT. 

Kondycjonowanie
Kondycjonowanie przed HCT składa 

się z wysokodawkowej, najczęściej wie-
lolekowej chemioterapii, połączonej w no-
wotworach limfoidalnych z napromienia-
niem całego ciała (total body irradiation, 
TBI). Ma to na celu całkowite zniszczenie 
układu krwiotwórczego biorcy (kondycjo-
nowanie mieloablacyjne) lub tak znaczne 
jego uszkodzenie (reduced intensity con-
ditioning, RIC) aby wyeliminować komórki 
nowotworowe i umożliwić wszczepienie 
komórek szpiku dawcy poprzez immuno-
supresję i stworzenie przestrzeni w szpiku 
kostnym [26]. Trudno jednoznacznie okre-
ślić wpływ poszczególnych składowych 
terapii na uszkodzenie nerek, szczególnie 
w kontekście różnych schematów kon-
dycjonowania i manifestacji uszkodze-
nia nerek w różnym czasie. Szczególnie 
w przypadku TBI dysfunkcja nerek może 
rozwijać się z opóźnieniem nawet kilku lat 
od HCT. Badania na modelach zwierzę-
cych oraz autopsyjne wykazują wówczas 
cechy stwardnienia kłębuszków nerko-
wych, zakrzepów w naczyniach kłębuszka 
i bliznowacenia miąższu. Przebieg klinicz-
ny może być bezobjawowy, z białkomo-
czem, cechami mikroangiopatii zakrze-
powej aż do schyłkowej niewydolności 
nerek [27]. Obecnie stosowane schematy 
napromieniania całkowitą dawką ok 12 Gy 
są empirycznie  ustalonym kompromisem 
pomiędzy toksycznością i skutecznością 
TBI. Frakcjonowanie dawek (napromie-
nianie w 5-12 sesjach w ciągu 3-4 dni) 
oraz częściowe osłanianie pól nerkowych 
umożliwiają redukcję toksyczności TBI, 
choć niewykluczone, że odbywa się to 
za cenę przetrwania komórek nowotworu 
[26].

Oprócz bezpośredniego toksycznego 
wpływu kondycjonowania należy pamiętać 
o współistniejącym ryzyku przednerkowe-
go uszkodzenia nerek w przebiegu wymio-
tów i biegunki, związanych z chemio- i ra-

dioterapią, przewodnienia przy dożylnej 
podaży dużych objętości płynów i zespołu 
lizy guza – gdy przeszczepienie przepro-
wadzono w okresie bez remisji [20].

Zespół przesiąkania włośniczek 
(capillary leak syndrome, CLS) i zespół 
wszczepienia (engraftment syndrome, 
ES)

We wczesnym okresie po HCT uszko-
dzenie nerek może wynikać z sekwestracji 
płynów w dwóch, często trudnych do róż-
nicowania sytuacjach. Pierwsza to tzw. 
zespół przesiąkania włośniczek, wywo-
łany najprawdopodobniej przez cytokiny 
prozapalne, głównie VEGF, objawiający 
się w ciągu pierwszych 2 tygodni po HCT 
obrzękami obwodowymi i wysiękami w ja-
mach surowiczych, opornymi na leczenie 
diuretyczne. Drugie powikłanie, tzw. zespół 
wszczepienia, spotykany głównie w okre-
sie regeneracji neutrofilów. Objawy są po-
dobne jak w CLS ale często towarzyszy im 
gorączka i wysypka. ES zwykle ustępuje 
po leczeniu glikokortykosteroidami [28].

Zespół niedrożności zatokowej wą-
troby (venoocclusive disease/sinusoid 
obstructive syndrome, VOD/SOS)

Zespół niedrożności zatokowej wątro-
by to zaburzenie o niejasnej etiologii, ob-
jawiające się hepatomegalią z żółtaczką, 
wodobrzuszem i retencją płynów. Prawdo-
podobnie w patogenezie główną rolę od-
grywa uszkodzenie śródbłonków i okluzja 
naczyń mikrokrążenia przez mikrozakrze-
py, co prowadzi do nadciśnienia wrotnego 
i uszkodzenia nerek w mechanizmie po-
dobnym do zespołu wątrobowo-nerkowego 

[29]. VOD/SOS występuje niemal wyłącz-
nie po kondycjonowaniu mieloablacyjnym, 
zwykle ok. 35-40 dni po HCT. Przebieg 
może być łagodny aż do ciężkiego z nie-
wydolnością wielonarządową. W leczeniu 
podstawową rolę odgrywa restrykcja pły-
nów i chlorku sodu, podaż albumin i w ra-
zie potrzeby – leczenie nerkozastępcze. 
Podejmuje się próby leczenia celowanego 
rekombinowanym tkankowym aktywato-
rem plazminogenu i defibrotydem [28].

Choroba przeszczep przeciwko go-
spodarzowi (graft versus host disease, 
GvHD)

Mimo, że brak jednoznacznych dowo-
dów na zajęcie nerek w przebiegu GvHD, 
wykazano jej związek zarówno z AKI jak 
i CKD. Prawdopodobnie uszkodzenie ne-
rek wynika z działania cytokin prozapalnych 
[23]. Należy też wspomnieć o inhibitorach 
kalcyneuryny, będących podstawowymi 
lekami, stosowanymi w profilaktyce i le-
czeniu przewlekłej GvHD. Udowodniono 
ich związek zarówno z AKI jak i CKD przy 
czym nie ma jednoznacznych dowodów na 
zależność uszkodzenia nerek od stęże-
nia cyklosporyny i takrolimusu w surowicy 
[18,30,31].

Mikroangiopatia zakrzepowa (trans-
plant associated thrombotic microangi-
opathy, TAM)

Mikroangiopatia zakrzepowa związana 
z transplantacją komórek krwiotwórczych  
to zaburzenie o złożonej i nie w pełni po-
znanej patogenezie, najbardziej zbliżonej 
do atypowego zespołu hemolityczno-
-mocznicowego [32]. Najczęściej dotyczy 

Tabela I
Czynniki wpływające na uszkodzenie nerek po HCT. (*) – dotyczy tylko allogenicznego HCT.
Risk factros for acute kidney injury after allogenic HCT. (*) refers only to allogenic HCT.

Przed HCT Kondycjonowanie Do 100 dni od HCT Po 100 dniach od HCT

Choroba podstawowa: naciek komórek białaczkowych, gammapatia monoklonalna, kłębuszkowe zapalenie nerk

Choroby współistniejące – cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe

Przebycie infekcji, sepsy, wstrząsu

Leki nefrotoksyczne

Chemioterapeutyki, zwłaszcza busulfan, 
cyklofosfamid, melfalan, karmustyna, tiotepa, 
etopozyd, metotreksat w wysokich dawkach

Napromienianie 
całego ciała

Zespół lizy guza

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

Zespół wszczepienia

Zespół uwalniania cytokin

Zespół przesiąkania 
włośniczek

Zespół niedrożności z
atokowej wątroby

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi*

Inhibitory kalcyneuryny*

Mikroangiopatia zakrzepowa związana z HCT
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ona okresu ok. 40-60 doby po przeszcze-
pieniu, choć bywa rozpoznawana też w od-
ległym okresie po HCT. Do klasycznych 
manifestacji TAM należą niedokrwistość 
hemolityczna (z obecnością schistiocytów 
w rozmazie krwi, podwyższonym stęże-
niem LDH i obniżonym stężeniem hapto-
globiny), trombocytopenia i niewydolność 
narządowa [28]. Objawy te są w kontekście 
wczesnego okresu po HCT mało specy-
ficzne, rozpoznanie utrudniają też przeciw-
wskazania do biopsji narządowych. Mimo, 
że nerki są najczęściej zajętym narządem, 
podwyższone stężenie kreatyniny nie jest 
konieczne do rozpoznania TAM, sugeruje 
się natomiast, że wystąpienie proteinurii 
czy nadciśnienia tętniczego są wczesnymi 
markerami tego powikłania [33].  Szybkie 
rozpoznanie jest niezwykle ważne, gdyż 
włączenie leczenia na wczesnym etapie 
znacznie poprawia rokowanie. W postępo-
waniu stosuje się odstawienie inhibitorów 
kalcyneuryny, plazmaferezy i rituksimab, 
podejmuje się też próby leczenia ekulizu-
mabem [28,33].

Krwotoczne zapalenie pęcherza mo-
czowego

Krwotoczne zapalenie pęcherza mo-
czowego zasługuje na szczególną uwagę, 
ponieważ jego etiologia może być związa-
na zarówno ze stosowanymi w kondycjo-
nowaniu cyklofosfamidem i busulfanem, 
jak i infekcją wirusem BK czy adenowiru-
sem [28]. Szczególnie infekcja wirusem BK 
sprzyja uszkodzeniu nerek, również przy 
bezobjawowej wiriurii i wiremii [34]. W le-
czeniu stosuje się przede wszystkim płuka-
nie pęcherza moczowego, w fazie badań 
są terapie cidofowirem, fluorochinolonami, 
leflunomidem, wlewami immunoglobulin 
czy tlenem hiperbarycznym [35].

Rozpoznawanie uszkodzenia nerek 
u osób po HCT

Wymienione powyżej stany mogą wy-
stępować równocześnie, co utrudnia ich 
rozpoznanie i włączenie odpowiedniego 
leczenia. Dodatkowym utrudnieniem są 
częste przeciwwskazania do wykonania 
biopsji nerki, szczególnie małopłytkowość, 
dotycząca niemal wszystkich chorych 
w okresie mielosupresji. Również stoso-
wane rutynowo testy do oceny funkcji ne-
rek w postaci stężenia kreatyniny i eGFR 
w populacji osób leczonych HCT mogą się 
okazać zbyt mało czułe. Ich wartości zmie-
niają się zbyt późno, ponadto na stężenie 
kreatyniny wpływa wiele innych czynników, 
między innymi niska masa mięśniowa, 
niedożywienie czy nasilony katabolizm, 
często spotykane wśród pacjentów z no-
wotworami [9]. Dlatego wydaje się, że ta 
grupa chorych może odnieść szczególne 
korzyści z opracowania wczesnych, bar-
dziej czułych i precyzyjnych metod oceny 
uszkodzenia nerek [20,36]. Zachęcające 
wyniki uzyskano między innymi w ocenie 
stężenia w moczu białka wiążącego kwasy 
tłuszczowe typu wątrobowego (liver-type 
fatty acid-binding protein, L-FABP) [37]. Po-
nadto niezwykle istotną rolę odgrywa roz-
poznanie przyczyny uszkodzenia nerek, co 
wobec mnogości potencjalnych czynników 

i ich działania w podobnym czasie stanowi 
nie lada wyzwanie. Obok rutynowo stoso-
wanych w diagnostyce uszkodzenia nerek 
metod należy rozważyć również ocenę 
krwinek czerwonych w mikroskopie świetl-
nym w kierunku schistiocytów, aktywności 
LDH, stężenia haptoglobiny, składowych 
dopełniacza, badanie w kierunku materia-
łu genetycznego wirusa BK i adenowirusa 
we krwi i moczu. W sytuacjach wątpliwych 
przy braku przeciwwskazań należy rozwa-
żyć wykonanie biopsji nerki [38].

Pods umowanie
Przeszczepienie komórek krwiotwór-

czych daje chorym na nowotwory hema-
tologiczne szansę na wieloletnie przeżycie 
ale wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wielu 
narządów, w tym nerek, również w odle-
głym okresie potransplantacyjnym. Ich roz-
poznanie wymaga dużej czujności lekarza 
prowadzącego bądź lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej a zapobieganie i lecze-
nie wymaga współpracy specjalistów róż-
nych dziedzin. Z kolei poznanie mecha-
nizmów uszkodzenia nerek po HCT jest 
punktem wyjścia do opracowania standar-
dów pozwalających na poprawę wyników 
leczenia, a co za tym idzie jakości i długo-
ści życia chorych. 
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