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STRESZCZENIE:    Opóźniona funkcja nerki przeszczepionej (DGF) jest częstym powikłaniem po transplantacji nerki. Jest związana z uszkodze-
niem niedokrwienno-reperfuzyjnym (IRI). Do patogenezy uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego związanego z opóź-
nioną funkcją przeszczepu przyczyniają się limfocyty. 

  Materiał i metody: 135 pacjentów rasy kaukaskiej otrzymało przeszczep nerki od zmarłych dawców z bijącym sercem. W celu oceny 
funkcji przeszczepu pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy – pacjentów z eGFR30 w 21. dniu po przeszczepieniu (n = 36) oraz pa-
cjentów z eGFR <30 w 21. dniu po przeszczepieniu (n = 99). Zmierzony został poziomy kreatyniny w surowicy w 1. oraz 2. dniu po prze-
szczepie oraz przedoperacyjne ilość monocytów, limfocytów, płytek krwi i neutrofilów, jak również proporcje pomiędzy nimi. 

  Wyniki: Stwierdzono statystycznie istotne różnice między grupami eGFR <30 i eGFR 30 w ilości limfocytów (0,36 +/- 0,6 vs 
-0,016 +/- 0,74; odpowiednio p = 0,004) lnNLR (stosunek neutrofili do limfocytów) (1,27 +/- 0,92 vs 1,73 +/- 1,08; p = 0,016) 
lnLMR (stosunek limfocytów do monocytów) (1,01 +/- 0,57 vs 0,73 +/- 0,64; p = 0,02), lnPLR (stosunek płytek do limfocytów) 
(4,97 +/- 0,55 vs 5,26 +/- 0,67; p = 0,023), i CCR 2% (-20,20 +/- 21,55 vs -4,29 +/- 29,62; p = 0,004). W analizie jednowymiarowej, 
czynniki, takie jak: ilość limfocytów 0,22 (OR = 0,331; 95% CI 0,151–0,728; p = 0,006), LnLMR1,4 (OR = 0,255; 95% CI 0,072–
0,903; p = 0,034) były związane z gorszą funkcją przeszczepu, podczas gdy lnNLR 1,05 (OR = 2,653 95% CI 1,1158–6,078; p = 
0,021), lnPLR 5,15 (OR = 2,536; 95% CI 1,155–5,566; p = 0,02) i CRR2 (współczynnik redukcji kreatyniny w drugim dniu) (OR = 
3,286; 95% CI 1,359 –7,944; p = 0,008) wskazywało na lepszą funkcję przeszczepu. 

  Podsumowanie: Wyższa bezwzględna liczba limfocytów (lnLymphocytes) i lnLMR, a także niższy poziom lnNLR i lnPLR były 
związane z niższym eGFR w 21. dniu po przeszczepie nerki. W analizie wieloczynnikowej CRR2 w połączeniu z limfocytami 
lnNLR lub lnPLR umożliwiły wyższą dokładność w identyfikacji pacjentów z nieprawidłową funkcją przeszczepu.

SŁOWA KLUCZOWE:   stosunek neutrofilów do limfocytów, wskaźnik redukcji kreatyniny, funkcja przeszczepu, zmarły dawca narządów, opóźniona 
funkcja przeszczepionej nerki

ABSTRACT:   The Background Delayed graft function (DGF) is a common complication following kidney transplantation and is associated 
with ischemia-reperfusion injury (IRI). Lymphocytes contribute to the pathogenesis of IRI and ischemia-reperfusion related 
to delayed graft function. 

  Materials and Methods : 135 Caucasian patients received a kidney graft from deceased heart-beating organ donors. We divided 
patients into 2 groups - patients with the eGFR>=30 on the 21st day post-transplantation (n=36) and patients with the eGFR<30 
on the 21st day post-transplantation (n=99) to assess kidney graft function. We measured serum creatinine levels on 1st and 
2nd post-transplant day and preoperative levels of monocytes, lymphocytes, platelets, and neutrophils and their ratios. 

  Results: We have found statistically significant differences between the eGFR<30 and the eGFR>=30 groups in the average lnLym-
phocytes (0.36 +/-0.6 vs. -0.016 +/-0.74, respectively p=0.004) lnNLR (1,27 +/-0.92 vs. 1.73+/-1.08 p=0.016) lnLMR (1.01 +/-0.57 vs. 
0.73 +/-0.64 p=0.02), lnPLR (4.97 +/-0.55 vs. 5.26 +/- 0.67 p=0.023), and CCR 2% (-20.20 +/- 21.55 vs. -4.29 +/- 29.62 p=0.004. In the 
univariate analysis, factors of lnLymphocytes >=0.22 (OR=0.331 95%CI 0.151-0.728 p=0.006), lnLMR>=1.4 (OR=0.255 95%CI 0.072-
0.903 p=0.034) were associated with a worse graft function, while lnNLR>=1.05 (OR=2.653 95%CI 1.158-6,078 p=0.021), lnPLR>=5.15 
(OR=2.536 95%CI 1.155-5.566 p=0.02) and CRR2 (OR=3.286 95% CI 1.359-7.944 p=0.008) indicated a better graft function. 
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WPROWADZENIE

Stosunek liczby neutrofilów do limfocytów (NLR) stanowi 
łatwą do zastosowania metodę oceny zapalenia układowego. 
Reakcja zapalna odgrywa kluczową rolę w uszkodzeniach nie-
dokrwienno-reperfuzyjnych (IRI) przeszczepów nerkowych. 
W związku z tym może wpływać na wczesne wyniki prze-
szczepu, szczególnie opóźnioną funkcję przeszczepu [1–2]. 

Opóźniona czynność przeszczepu jest częstym powikłaniem 
następującym po transplantacji nerki pobieranej ze zwłok. 
W niektórych badaniach, przedstawiających różne defini-
cje DGF, częstość występowania funkcji opóźnionej wyno-
si zaledwie 20%, w innych zaś osiąga poziom nawet 70,8% 
[3–4]. Opóźniona funkcja przeszczepu wynika z IRI oraz z 
wielu innych czynników towarzyszących, np. z okresu nie-
dokrwienia zimnego, okresu niedokrwienia ciepłego, typu 
dawcy, sposobu przechowywania narządów, a także z wie-
ku dawcy [5, 6]. Jednym z najważniejszych czynników de-
terminujących DGF jest uraz niedokrwienno-reperfuzyjny, 
który prowadzi do wytwarzania wolnych rodników i innych 
toksycznych metabolitów powodujących zapalne uszkodze-
nie tkanki. Nasilenie urazu może być związane nie tylko z 
czynnikami zależnymi od dawcy, ale także z ogólnoustro-
jową odpowiedzią zapalną u biorcy [7, 8]. Zmiany w ilości 
krążących leukocytów mogą wpłynąć na sposób pomiaru 
wspomnianej odpowiedzi.

Wskaźnik redukcji kreatyniny w drugim dniu po transplan-
tacji nerki pozwala na zmierzenie zaburzenia czynności ne-
rek i przewidywanie funkcji nerek w przyszłości [7. Obecne 
badania są pierwszymi, które wykorzystują współczynniki 
wynikające z przedoperacyjnych wyników morfologii krwi, 
takie jak NLR i CRR2 w celu wykrycia poprawy u pacjentów 
z lepszą wczesną czynnością przeszczepu.

MATERIAŁ I METODY

Niniejsze badanie ocenia retrospektywne przedoperacyj-
ne ilości monocytów, limfocytów, płytek krwi i neutrofilów 
oraz ich proporcje w grupie 135 biorców nerki (od dawców 
zmarłych, po rozpoznaniu śmierci mózgu, przechowywa-
nych w warunkach hipotermii prostej). Stężenia kreatyniny 
w surowicy mierzono w dobach: 0., 1., 2. i 21. po przeszcze-
pie nerki, a eGFR (szacowana szybkość filtracji kłębuszko-
wej) obliczono zgodnie z MDRD. Obliczono współczynniki 
redukcji kreatyniny w surowicy w 2. dniu po przeszczepie 
nerki. Pacjenci, którzy wymagali dializy przed 2-dniowym 
pomiarem kreatyniny, zostali wykluczeni z badania. Prze-
prowadzono retrospektywną analizę danych klinicznych.

Pomiędzy wrześniem 2011 roku a kwietniem 2015 roku, 135 
pacjentów rasy kaukaskiej otrzymało przeszczep nerki od 
zmarłych dawców z bijącym sercem. Pacjentów podzielono 
na dwie grupy, aby ocenić funkcje przeszczepu. Pierwszą sta-
nowili chorzy z eGFR30 w 21. dniu po przeszczepie (n = 36), 
drugą – pacjenci z eGFR <30 w 21. dniu po przeszczepie (n 
= 99). Ponadto zmierzono poziomy kreatyniny w surowicy w 
1. i 2. dniu po transplantacji. Jeśli chodzi o czynniki progno-
styczne przed przeszczepem wzięto pod uwagę: BMI, wiek, 

płeć, czas niedokrwienia zimnego (CIT), czas niedokrwienia 
ciepłego (WIT) i rodzaj immunosupresji. Wyniki morfologii 
krwi uzyskano krótko przed przeszczepem nerki i podaniem 
pierwszej dawki leku immunosupresyjnego. Wszyscy pacjen-
ci biorący udział w badaniu przeszli hemodializę lub dializę 
otrzewnową przed wykonaniem badania klinicznego oraz 
przed pomiarem początkowych stężeń kreatyniny i WBC.

Wykorzystując te wyniki, obliczono stosunek neutrofilów 
do limfocytów (NLR), stosunek neutrofilów do monocytów 
(NMR), stosunek płytek krwi do limfocytów (PLR), stosu-
nek limfocytów do monocytów (LMR) oraz współczynnik 
redukcji kreatyniny, który obliczono zgodnie z CRR2 (%) = 
(Cr dzień 1 – Cr2) x100%) / Cr1 dzień 1. Wskaźnik filtra-
cji kłębuszkowej obliczono zgodnie z modyfikacją diety w 
chorobie nerek (MDRD) eGFR = 186 x kreatynina-1,154  x 
wiek-0,203 x 1,212 (w przypadku pochodzenia afroamery-
kańskiego) x 0,742 (dla kobiet) [12]. Parametry te zostały 
następnie przekształcone przy użyciu logarytmu naturalne-
go (ln). Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu 
IBM SPSS Statistics dla Windows, wersja 20.0 (IBM Corp. 
Armonk, NY). Wartość p mniejsza niż 0,05 została uznana 
za statystycznie istotną.

WYNIKI

Podstawowe statystyki opisowe grup przedstawiono w ta-
beli 1. Nie występowały istotne różnice pomiędzy grupami 
dotyczące średniego wieku, BMI, WIT lub CIT. Podobnie 
obie grupy były porównywalne pod względem rozkładów 
płci i rodzaju immunosupresji. Wszyscy pacjenci w badanych 
grupach otrzymali standardowy schemat immunosupresyj-
ny składający się z inhibitorów kalcyneuryny: takrolimusu 
lub cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu lub mykofeno-
lanu sodu i steroidów. W kilku przypadkach zastosowano 
indukcję bazyliksymabem w dawce 20 mg przed przeszcze-
pem i 20 mg w 4. dniu po przeszczepie.  

Analizując parametry morfologii krwi, stwierdzono staty-
stycznie istotne różnice między grupami eGFR <30 i eGFR30 
w średniej liczbie limfocytów (0,36 +/- 0,6 vs -0,016 +/- 
0,74, odpowiednio p = 0,004) lnNLR (1,27 + / 0,92 vs 1,73 
+/- 1,08; p = 0,016) lnLMR (1,01 +/- 0,57 vs 0,73 +/- 0,64; 
p = 0,02), lnPLR (4,97 +/- 0,55 vs 5,26 +/- 0,67; p = 0,023) i 
CCR 2% (-20,20 +/- 21,55 vs -4,29 +/- 29,62; p = 0,004). Nie 
zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w odniesie-
niu do liczby neutrofilów, płytek krwi, monocytów (5,94 vs 
6,59; p = 0,524; 213,56 vs 197,83; p = 0,107; 0,57 vs 0,53; p = 
0,376) (tab. 2). W analizie jednowymiarowej czynniki takie 
jak: ilość limfocytów 0,22 (OR = 0,331; 95% CI 0,151–0,728; 
p = 0,006), LnLMR1,4 (OR = 0,255; 95% CI 0,072–0,903; 
p = 0,034) były powiązane z gorszą funkcją przeszczepu, 
podczas gdy lnNLR1,05 (OR = 2,653; 95% CI 1,158–6,078; 
p = 0,021), lnPLR5,15 (OR = 2,536; 95% CI 1,155–5,566; p 
= 0,02) i CRR2 (OR = 3,286; 95% CI 1,359–7,944; p = 0,008) 
wskazywało na lepszą funkcję przeszczepu. 

Co więcej, krzywe ROC zbudowane dla ilości limfocytów i 
lnNLR, które są najsilniejszymi predykatorami odpowiednio 
zadowalającej i niewystarczającej funkcji przeszczepu, uzy-
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splenektomię połączoną z niedokrwieniem nerek. Wskaź-
nik przeżywalności tych zwierząt był dwa razy wyższy w po-
równaniu z grupą kontrolną bez wykonywanej splenektomii. 
Niższa liczba limfocytów i monocytów jest prawdopodob-
nie związana ze zmniejszoną odpowiedzią immunologiczną, 
która prowadzi do mniejszego uszkodzenia niedokrwienno-
-reperfuzyjnego. Savransky i wsp. [17] zbadali model IRI u 
myszy pozbawionych receptorów limfocytów T (TCR). My-
szy z niedoborem αβ-TCR wykazywały ochronę przed sero-
logicznym uszkodzeniem nerek 24 godziny po uszkodzeniu 
z niedokrwieniem reperfuzyjnym (mierzonym przez poziom 

skały AUC = 0,636 (95% CI 0,531–0,741; p = 0,016) i AUC = 
0,664 (95% CI 0,561–0,767; p = 0,004) dla odróżnienia pa-
cjentów z eGFR 30 od tych z eGFR <30.

Krzywe ROC dla modeli połączonych limfocytów l + CRR2, 
lnNLR + CCR2 i lnLMR + CCR2 pozwoliły na usprawnienie 
dokładności wykrywania gorszej funkcji przeszczepu, np. 
LnLymphcytes + CRR2 miały AUC = 0,724 (95% CI 0,627–
0,82; p = 0,001), lnNLR + CCR2 uzyskały AUC = 0,726 (95% 
CI 0,625-0,827; p = 0,004), a lnLMR + CCR2 uzyskały AUC 
= 0,709 (95% CI 0,610–0,808; p = 0,004). 

DYSKUSJA

W niniejszym badaniu przedstawiono tanią i prostą metodę 
identyfikacji grupy pacjentów zagrożonych opóźnioną funkcją 
przeszczepu we wczesnym okresie po transplantacji nerki. W 
analizie jednoczynnikowej większa łączna liczba limfocytów, 
a także niższy poziom lnNLR były związane z niższym eGFR 
w 21. dniu po przeszczepieniu nerki. Kombinacja ilości lim-
focytów, lnNRL, lnLMR i CCR2 koreluje z 21-dniowym stę-
żeniem kreatyniny w surowicy i eGFR u biorców przeszcze-
pów i pozwala na wczesne wykrycie biorców z gorszą funkcją 
przeszczepu we wczesnym okresie po przeszczepie nerki.

Limfocyty przyczyniają się do patogenezy uszkodzenia niedo-
krwienno-reperfuzyjnego i opóźnionej funkcji przeszczepu 
z nim związanej. W modelach nerkowych IRI, w reakcjach 
zapalnych – uszkadzających nerkę – pośredniczyły limfocy-
ty. Odgrywały one także pewną rolę w procesach naprawy 
tkanek. Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne nerki jest 
związane z zapoczątkowaniem odpowiedzi zapalnej. Z kolei 
wydzielanie prozapalnych cytokin i substancji chemotaktycz-
nych przyciąga monocyty i neutrofile, które następnie ulegają 
zróżnicowaniu do makrofagów i komórek dendrytycznych, 
aktywując adaptacyjną odpowiedź immunologiczną [13, 14, 
15]. Głównym źródłem zarówno monocytów, jak i limfocy-
tów jest śledziona. W badaniach Wystrychowskiego i wsp. 
[16] zachowanie prawidłowej funkcji nerek utrzymywało 
się na wyższym poziomie u szczurów, u których wykonano 

Ryc. 1.  Krzywa ROC – przewidywanie dobrej czynności przeszczepu w 21. dniu po 
przeszczepie nerki przy wykorzystaniu przedoperacyjnej ilości limfocytów.

Ryc. 2.  Krzywa ROC – przewidywanie dobrej czynności przeszczepu w 21. dniu po 
przeszczepie nerki przy wykorzystaniu przedoperacyjnego lnNLR.

Tab. I.  Charakterystyka biorców. Wszystkie różnice między grupami były nieistotne 
(p>0,05).

eGFR 21st dzień < 30 eGFR 21st dzień > 30

n 99 36

Wiek (lata) 45.41 (+/-13.7) 43.83 (+/-13.07)

Mężczyźni 56 (56.6%) 15 (41.7%)

Kobiety 43 (43.4%) 21 (58.3%)

BMI 25.12 (+/-3.96) 24 (+/-3.1)

Immunosupresja
Tac, MMF, Steroids 69 (69.7%) 28 (77.8%)

Tac, MMF, sterydy 20 (20.2%) 4 (11.1%)

Basiliximab, Tac, 
MMF, sterydy 10 (10.1%) 4 (11.1%)

WIT [min] 21.5 (+/-5.17) 21 (+/-6.5)

CIT  [min] 1285.72 (+/-417.6) 1123.27 (+/-420.72)
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[21]. W badaniu tym autorzy retrospektywnie analizują 430 
przeszczepów nerki, w których pacjenci poddani byli induk-
cji alemtuzumabem lub bazyliksymabem. W analizie wyka-
zano, że w grupie, w której zastosowany był alemtuzumab, 
liczba ALC była skorelowana ze statusem przebytego zaka-
żenia cytomegalowirusem (CMV) i rozwojem DGF. Pacjenci 
z obecnością przeciwciał CMV-IgG (+) mieli wyższy ALC 
przed przeszczepieniem nerki, podczas gdy pacjenci, u któ-
rych rozwinęło się DGF, wykazywali większą liczbę limfocy-
tów w ciągu pierwszych 3 tygodni po zabiegu w porównaniu 
do pacjentów bez normalnej funkcji przeszczepu.

Można postawić hipotezę, że ALC przed przeszczepem nerki 
częściowo odzwierciedla zmiany w fenotypie i aktywności 
subpopulacji limfocytów, które mają wpływ na rozwój ostrego 
uszkodzenia nerek lub opóźnionej czynności przeszczepu. 
Inną możliwym wytłumaczeniem jest to, że pacjenci z niż-
szym przedoperacyjnym ALC są bardziej podatni na uzyska-
nie prawidłowej immunosupresji w okresie pooperacyjnym, 
zatem ich odpowiedź immunologiczna nie wyzwala mecha-
nizmów prowadzących do uszkodzenia nerek. Jeśli chodzi 
o badania nad immunologicznym przedtransplantacyjnym 
markerem IRI, istnieje wiele takich, które wykazują kore-
lację między odsetkiem subpopulacji limfocytów zarówno 
krążących, jak i pochodzących bezpośrednio z graftu, lub 
ich funkcją i ryzykiem rozwoju upośledzonej funkcji prze-
szczepu lub ostrego odrzucenia przeszczepu [22, 23, 24]. 

Nguyen i wsp. [25] przeprowadzili badanie prospektywne, 
w którym za pomocą cytometrii przepływowej u biorców 
przeszczepu od zmarłego dawcy mierzono odsetek limfo-
cytów regulujących (Treg) CD4 + CD25hiFoxP3 + we krwi 
obwodowej. Ponadto oceniano również funkcję supresyjną 
limfocytów Treg. Następnie pacjentów podzielono na grupy 
DGF, SGF (wolna funkcja przeszczepu) i IGF (bezpośrednia 
funkcja przeszczepu). Autorzy nie stwierdzili statystycznie 
istotnej różnicy między odsetkiem limfocytów Treg pomię-
dzy grupami. Udowodnili jednak, że funkcja supresyjna lim-
focytów Treg w okresie pretransplantacjnym była istotnie 
niższa w grupach DGF i SGF w porównaniu z grupą IGF. 
Zauważyli również, że funkcja limfocytów Treg była zna-
czącym predykatorem eGFR w 14. dniu po transplantacji. Ta 
sama grupa badawcza [26] wykazała ostatnio, że przedope-
racyjny procent komórek Treg CD4 + CD127lo / -TNFR2 + 
był znacząco niższy w grupach SGF i DGF. Zjawisku temu 
towarzyszył także spadek bezwzględnej ilości Treg. 

W świetle tych faktów interesujące byłoby zweryfikowanie 
posiadanych danych na większej grupie pacjentów i jedno-
czesne przeanalizowanie niektórych subpopulacji limfocy-
tów pod względem ich ilości i aktywności. 

Co ciekawe, w badaniach Reddana i wsp. – obejmujących 
grupę 44,114 pacjentów hemodializowanych z powodu krań-
cowej niewydolności nerek – wyższa liczba limfocytów była 
związana z wyższymi poziomami albuminy i kreatyniny w 
surowicy, jak również niższym wiekiem i rasą czarną. Wy-
soka liczba neutrofilów była związana z niższym stężeniem 
albuminy w surowicy i kreatyniną, młodszym wiekiem i rasą 
białą (wszystkie p <0,0001) [27]. Nasze badanie opiera się na 
jednorodnej grupie, która składa się wyłącznie z dorosłych 

kreatyniny w surowicy) w porównaniu do myszy „dzikich” 
z prawidłowym TCR. W piśmiennictwie pojawia się coraz 
więcej dowodów sugerujących kluczową rolę limfocytów w 
IRI u osób po przeszczepieniu nerki. 

W badaniach Turkmena i wsp. [18] NLR było na podwyższo-
nym poziomie w grupie osób po przeszczepie nerki w porów-
naniu do osób zdrowych. Mogło to być związane z trwający-
mi procesami zapalnymi w grupie pacjentów ze schyłkową 
niewydolnością nerek, u których wykonano przeszczep.

W badaniach Halazuna i wsp., zwiększone przedoperacyjne 
poziomy NLR u biorców wiązały się z wyższymi szansami na 
rozwój DGF po przeszczepie nerki. Badanie to obejmowało 
biorców o nieznanym pochodzeniu etnicznym, w tym dzieci. 
W szczególności zastosowano różne rodzaje przeszczepów 
nerkowych, np. od dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu, 
dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia, jak rów-
nież od żywych dawców. Autorzy nie wspominają również 
o warunkach przechowywania nerek przed przeszczepem. 
Wszystkie te czynniki mogły zaburzyć wyniki. 

We wspomnianym badaniu zbadano jedynie występowanie 
DGF – zdefiniowanego jako wymóg dializy w ciągu pierw-
szego tygodnia po transplantacji, o ile nie przeprowadzo-
no jej z powodu hiperkaliemii. Autorzy nie oceniali funkcji 
przeszczepu we wczesnym okresie pooperacyjnym lub w 
perspektywie długoterminowej. Co ciekawe uzyskane przez 
nas wyniki różnią się od wyników uzyskanych przez Hala-
zuna i wsp. [19]. Podobnie Çankaya i wsp. [20] donoszą, że 
pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek mają wyższe 
NLR w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. Osoby, które 
otrzymały wyprzedzający przeszczep nerki, miały znaczą-
co niższy NLR rok po transplantacji niż pacjenci, którzy nie 
otrzymali wyprzedzającego przeszczepu. 

Należy również zauważyć, że w obu wyżej wymienionych 
badaniach, autorzy nie donoszą, czy różnice w bezwzględ-
nej liczbie limfocytów czy neutrofilów leżą u podłoża obser-
wowanej różnicy w NLR, czy też zjawisku temu towarzyszą 
inne, statystycznie istotne różnice w morfologii krwi. 

W niniejszym badaniu autorzy stwierdzają, że całkowita 
liczba limfocytów (ALC) i współczynnik redukcji kreatyniny 
między 1. i 2. dniem po zabiegu są najważniejszymi czynni-
kami predykcyjnymi funkcji przeszczepu w krótkim okresie 
pooperacyjnym. Rzeczywiście – różnice w NLR, PLR, LMR 
między grupami badanymi są bezpośrednio związane z róż-
nicą w ALC. Ponieważ wspomniane „pochodne” nie okazały 
się lepsze w przewidywaniu funkcji przeszczepu, postawiono 
hipotezę, że monitorowanie liczby limfocytów przed opera-
cją może okazać się użytecznym czynnikiem w ocenie funk-
cji przeszczepu. W omawianym kontekście klinicznym jego 
połączenie z CRR2 dawało stosunkowo wysoką czułość, co 
czyniło ocenę tych czynników jeszcze bardziej obiecującą. 

Aktualnie opublikowanych jest kilka badań opisujących zna-
czenie monitorowania ALC po przeszczepieniu nerki. Zgod-
nie z naszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie istnieją badania 
oceniające wpływ ALC na funkcję przeszczepu. Wyjątkiem 
są badania przeprowadzone przez Weissenbachera A. i wsp. 
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ka liczba pacjentów . Dlatego też uzyskane przez nas wyni-
ki powinny być potwierdzone przez duże, wieloośrodkowe 
badanie prospektywne. W naszej analizie nie wzięliśmy pod 
uwagę epizodów ostrego odrzucania, które również mogą 
wpłynąć na uzyskane dane. Dalszym ograniczeniem naszej 
pracy może być fakt, że morfologia krwi i wynikające z niej 
proporcje mogą być uzależnione od wielu czynników, takich 
jak rozcieńczenie krwi spowodowane przez nadmierne na-
wodnienie lub – odwrotnie – odwodnienie po dializie po-
przedzającej zabieg przeszczepienia nerki. 

PODSUMOWANIE

W niniejszym badaniu przedstawiamy prostą i niedrogą meto-
dę identyfikacji pacjentów zagrożonych nieprawidłową funkcją 
przeszczepu we wczesnym okresie po transplantacji nerki. W 
analizie jednowymiarowej większa bezwzględna liczba limfo-

heparynizowanych dawców i biorców rasy kaukaskiej w śred-
nim wieku. Granicę pomiędzy grupami na podstawie eGFR 
w 21. dniu wyznaczono jako 30 mL/min/1,73 m2, gdyż jest to 
wartość graniczna w klasyfikacji przewlekłej choroby nerek 
według KDOQI. Ponieważ klasyfikacja przewlekłej choroby 
nerek po przeszczepieniu może zostać zaburzona metodami 
obliczania GFR, do obliczenia eGFR wybrano metodę MDRD, 
gdyż we wczesnym okresie po transplantacji nerki wiąże się 
ona ze stosunkowo niskimi wskaźnikami niedoszacowania i 
jest stosowana najczęściej [28]. Co więcej, obliczenia MDRD 
są dokładniejsze dla niskich wartości GFR [30] i są również 
zalecane do szacowania GFR przez National Kidney Foun-
dation – wytyczne KDOQI [30, 29]. 

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt, że istnieje wie-
le definicji DGF, a właściwa czynność przeszczepu we wcze-
snym okresie po przeszczepie nie jest ściśle zdefiniowana. 
DGF jest najczęściej określana jako potrzeba hemodializy w 
pierwszym tygodniu po przeszczepie nerki. Jednakże zgod-
nie z badaniami Decruyenaere’a i wsp., wszystkie definicje 
DGF oparte na potrzebie dializoterapii wiążą się z wysoką 
czułością i niską swoistością w identyfikowaniu pacjentów 
z DGF, a te oparte na kreatyninie w surowicy są bardziej he-
terogeniczne [31]. W przeprowadzonym badaniu zapropo-
nowaliśmy własną definicję wczesnej dobrej funkcji prze-
szczepu, mierząc poziom kreatyniny w surowicy 21. dnia 
po przeszczepie nerki i obliczając eGFR. Końcowy punkt 
badania został wybrany tak, że może on być skorelowany z 
długością pobytu w szpitalu, a nie bezpośrednio ze zdefinio-
wanym DGF samym w sobie. 

W naszym badaniu grupa z eGFR niższym niż 30 jest sto-
sunkowo duża i może być to związane z względnie wysokim 
poziomem CIT i małą liczbą indukcji w schemacie immu-
nosupresji stosowanej w grupie badanej. W niektórych ba-
daniach eGFR niższe niż 10 mL/min/1,73 m2 jest progiem 
dla rozpoznania DGF. Dla tej granicy grupa DGF jest zna-
cząco mniejsza w prezentowanym materiale [32]. Należy 
podkreślić, iż w niektórych badaniach przedstawiających 
różne definicje DGF, częstość występowania funkcji opóź-
nionej wynosi zaledwie 20%, w innych natomiast osiąga po-
ziom nawet 70,8% [3–5].

Nasza wartość graniczna eGFR >30 pozwala na wykrycie du-
żej grupy pacjentów ze słabą funkcją przeszczepu, lecz nie 
jest to równoznaczne samej DGF zgodnie z szeroką defini-
cją. Istotne ograniczenie naszego badania stanowi niewiel-

Ryc. 3.  Krzywa ROC – przewidywanie dobrej czynności przeszczepu w 21. dniu po ktx 
przy użyciu przedoperacyjnych limfocytów, lnNLR, lnPLR w połączeniu z CrR2.

Tab. II.  Podsumowanie modeli regresji logistycznej.

Analiza wieloczynnikowa z CRR2

Skorygowane OR 95% CI p

Granica OR 95%CI p

Limfocyty >=0.22 0.331 0.151-0.728 0.006 0.308 0.153-0.62 0.001

lnLMR >=1.4 0.255 0.072-0.903 0.034 Nie dotyczy

lnNLR >=1.05 2.653 1.158-6.078 0.021 1.985 1.223-3.221 0.006

lnPLR >=5.15 2.536 1.155-5.566 0.02 1.158 1.037-6.078 <0.0001

lnPLR N/A 3.286 1.359-7.944 0.008 Nie dotyczy

Tab. III.  Czułość i swoistość przedoperacyjnej ilości limfocytów, lnNLR, lnPLR 
w połączeniu z CrR2 w wykrywaniu grupy pacjentów z dobrą funkcją 
przeszczepu w 21. dniu po przeszczepieniu nerki.

Granica Czułość Swoistość

Limfocyty+CrR2 0.242 80.6% 51.4%

lnNLR+CrR2 0.209 75% 54.7%

lnPLR+CrR 0.208 77.8% 52.6%
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cytów i lnLMR – a także niższy poziom lnNLR i lnPLR – były 
związane z niższym eGFR w 21. dniu po przeszczepie nerki. Bio-
rąc pod uwagę analizę wieloczynnikową, CRR2 w połączeniu 
z limfocytami i lnNLR lub lnPLR może poprawić dokładność 
w wykrywaniu przypadków wczesnej nieprawidłowej funkcji 

przeszczepu. Ponieważ połączenie limfocytów i CRR2 daje naj-
większe AUC, wysunięto więc hipotezę, że dalsze badania nad 
subpopulacjami limfocytów, które uwzględniają ALC i CRR2, 
mogą ujawnić znaczenie tych czynników w rozwoju uszkodze-
nia graftu związanego z niedokrwieniem i reperfuzją. 


