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virusoloģijas institūta onkovirusoloģijas nodaļu. 
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Lietotie saīsinājumi 

ATG – anti-T limfocītu globulīns 

BKV – poliomas BK vīruss 

BKVN – poliomas BK vīrusa nefropātija 

CI – ticamības intervāls (angl. confidence interval) 

CMV – citomegalovīruss  

DNS – dezoksiribonukleīnskābe 

ELISA – enzimātiskā imūnfermentatīvā reakcija (angl. enzyme-linked immunosorbent assay) 

GFĀ – glomerulārās filtrācijas ātrums 

HHV-6 – herpesvīruss 6 (angl. Human Herpesvirus 6) 

HHV-7 – herpesvīruss 7 (angl. Human Herpesvirus 7) 

HLA – cilvēka leikocītu antigēns (angl. Human Leucocyte Antigen) 

IgG – imūnglobulīns G 

IgM – imūnglobulīns M 

i/v – intravenozi 

ĶMI – ķermeņa masas indekss 

MMF – mikofenolāta mofetils 

n – izlases apjoms vai skaits 

NT – nieres transplantācija 

NS – statistiski nenozīmīgs (angl. no significant) 

OR – izredžu attiecība (angl. odds ratio) 

PĶR – polimerāzes ķēdes reakcija (angl. polymerase chain reaction – PCR) 

p – p lielums (angl. p-value) 

p/o – perorāli (lat. per os) 

RNS – ribonukleīnskābe 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

vs – pret (lat. versus) 
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IEVADS 

 

 

Nieres transplantācija tiek uzskatīta par efektīvāko terminālās nieru mazspējas 

ārstēšanas metodi. Tomēr pēdējā desmitgadē no mirušiem donoriem iegūtu nieres 

transplantātu dzīvildze ilgtermiņā nav uzlabojusies, lai gan transplantoloģijas jomā bijuši 

nozīmīgi sasniegumi. Transplantātu funkcijas pasliktināšanos un bojāeju var noteikt gan 

imunoloģiski, gan neimunoloģiski faktori. Lietojot aizvien spēcīgākus imūnsupresīvos 

medikamentus, ir panākts, ka ievērojami samazinājies akūtas atgrūšanas jeb tremes epizožu 

skaits, bet ir palielinājies infekciozo komplikāciju biežums pēc nieres transplantācijas. Viena 

no šādām infekcijām, kas kļūst izplatītāka, ir poliomas BK vīrusa (BKV) infekcija.  

60 – 90% cilvēku ar BKV inficējas bērnībā, un pēc primāras infekcijas, kas parasti ir 

asimptomātiska, vīruss latenti persistē organismā [58, 67]. Aktīva BKV infekcija pēc nieres 

transplantācijas pārsvarā gadījumu attīstās, reaktivējoties latenti persistējošai BKV infekcijai 

recipienta organismā vai arī primāri inficējot recipientu ar transplantēto orgānu. Ir zināms, ka 

aktīvas BKV infekcijas rezultātā rodas pārmaiņas nieres transplantātā, ko sauc par poliomas 

BK vīrusa nefropātiju (BKVN). BKVN ir viena no infekciozām komplikācijām, kas 

sastopama biežāk un padara pacientu ārstēšanu pēc nieres transplantācijas sarežģītāku, jo rada 

progresējošu nieres transplantātu funkcijas pasliktināšanos. Tā skar 1 – 10% nieres 

transplantātu recipientu un vidēji pusei no tiem rodas neatgriezeniskas pārmaiņas 

transplantātā, kuru dēļ tas priekšlaikus iet bojā [19, 58, 59]. Lai novērstu BKVN attīstību, 

aktuāls ir jautājums par aktīvas BKV infekcijas diagnostiku un skrīningu – kādus 

izmeklējumus un cik bieži vēlams veikt. Turklāt katrā transplantācijas centrā skrīninga shēma 

var atšķirties, ņemot vērā transplantācijas centrā lietotās imūnsupresijas shēmas un 

izmeklējumu pieejamību un izmaksas. Joprojām ir atklāts jautājums par optimālāko BKVN 

terapijas taktiku. Pierādīts, ka, jo agrīnākā stadijā BKVN sāk ārstēt, jo rezultāti ir labāki un 

BKVN var pat norimt. No literatūras datiem tiek secināts, ka izmēģināto pretvīrusu 

medikamentu efektivitāte ir apšaubāma, tāpēc BKVN ārstēšanā tiek lietotas dažādas 

imūnsupresijas reducēšanas shēmas, kuru efektivitāte ir atšķirīga.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai uzlabotu nieres transplantācijas rezultātus pacientiem 

ar poliomas BK vīrusa infekciju, tika nolemts izpētīt poliomas BK vīrusa infekcijas un ar to 

saistītās nefropātijas attīstību. 
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DARBA AKTUALITĀTE 

 

Pēdējā desmitgadē pēc spēcīgu imūnsupresīvo medikamentu ieviešanas praksē nieres 

transplantātu zudumu nosaka galvenokārt infekciozās komplikācijas un pacientu nāve ar 

funkcionējošu transplantātu kardiovaskulāro vai maligno komplikāciju dēļ. Efektīvāka 

infekciju novēršana kļūst par vienu no galvenajiem uzdevumiem transplantoloģijā [46, 121]. 

Latvijas Transplantācijas centrā katru gadu tiek veiktas 70 – 79 nieres transplantācijas 

(vidēji 31 nieres transplantācija uz 1 miljonu iedzīvotāju). Imūnsupresīvā terapijā tiek lietoti 

modernākie medikamenti līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, un ar infekciju slimību 

izraisītām komplikācijām centra ārsti saskaras ikdienas praksē. Agrāk aktuālā 

citomegalovīrusa infekcija ir retāk sastopama, jo Latvijā kopš 2006. gada tās profilaksei valsts 

kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauts un tiek lietots valganciklovirs. Taču līdz šim nav 

veikti pētījumi par BKV infekcijas un tās radīto sarežģījumu sastopamības biežumu 

pacientiem pēc nieres transplantācijas. Ņemot vērā iepriekšējo gadu sekmīgo sadarbību ar 

A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta onkovirusoloģijas nodaļu β-

herpesvīrusu infekcijas izpētē [20, 27, 48] un norādes, ka β-herpesvīrusi ar savu 

imunomodulējošo darbību var provocēt citu infekciju attīstību, tika nolemts arī šī pētījuma 

ietvaros pacientiem monitorēt β-herpesvīrusu infekcijas un izvērtēt to ietekmi uz 

transplantācijas rezultātiem saistībā ar BKV infekciju.  

Herpesvīrusu dzimtas β-herpesvīrusu ģintī ietilpst citomegalovīruss (CMV), 

herpesvīruss  6 (HHV-6) un herpesvīruss 7 (HHV-7). Šie herpesvīrusi bieži reaktivējas pēc 

orgānu transplantācijas un var izpausties daudzveidīgi – no drudža līdz smagam orgānu 

bojājumam. CMV ietekme uz nieres transplantātu ir zināma, bet HHV-6 un HHV-7 ietekme 

komplikāciju attīstību kontekstā vēl tiek pētīta.  

Plānojot prospektīvo pētījumu 2007. gadā, tika nolemts vispirms veikt retrospektīvu 

iepriekšējos divos gados transplantēto pacientu klīnisko datu analīzi. Pirmajā gadā pēc 

transplantācijas pacientiem samērā bieži, vidēji 15 % gadījumu, tika novērota urostāzes 

attīstība transplantātā urīnvada stenozes dēļ, kā arī visai agrīna hroniskas transplantāta 

disfunkcijas izpausme, kas ir raksturīga poliomas BK vīrusa nefropātijas klīniskā pazīme, 

tādejādi pieņemot, ka arī Latvijā BKV infekcija varētu būt komplikācija pacientiem pēc nieres 

transplantācijas.  
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LITERATŪRAS APSKATS 

 

Nieru transplantācija 

 

Pirmā veiksmīgā nieres transplantācija cilvēkam tika veikta 1954. gada 23. decembrī. 

Toreiz tika transplantēta niere no viena vienolas dvīņa otram dvīnim, kam bija hronisks 

glomerulonefrīts un hroniska nieru slimība terminālā stadijā. Operācijas tehnika un asinsvadu 

anastomožu izveidošana kopš tā laika faktiski nav mainījusies, bet lietotās imūnsupresijas 

medikamenti un shēmas ir mainījušās vairākkārt. Pēc pirmajām nieres transplantācijas 

operācijām imūnsupresija netika lietota un pārstādītās nieres funkcionēja no dažām dienām 

līdz dažiem mēnešiem un gāja bojā atgrūšanas jeb tremes dēļ. Tad, lai novērstu tremi, tika 

mēģināts veikt visa ķermeņa apstarošanu, bet jau 60. gadu sākumā bija skaidrs, ka šī metode 

nav risinājums, jo pacienti mira no smagām infekcijām. Turpmākie 10 gadi tiek uzskatīti par 

azatioprīna un kortikosteroīdu laiku transplantoloģijā, kad, lietojot šos medikamentus 

uzturošā imūnsupresijā, nieru transplantācija bija alternatīva metode hemodialīzei, pacientu ar 

terminālu nieru mazspēju ārstēšanā [86]. Arī Latvijā 1973. gadā tika sāktas nieru 

transplantācijas operācijas. 80. gadu sākumā klīniskajā praksē tika ieviests ciklosporīns, kura 

lietošana uzturošā imūnsupresijā ievērojami samazināja transplantātu zudumu pirmā gada 

laikā. 20. gadsimta pēdējā dekādē kļuva pieejami vairāki jauni spēcīgāki uzturošās 

imūnsupresijas medikamenti – takrolims, mikofenolāta mofetils (MMF) un sirolims, kas 

šobrīd visā pasaulē tiek plaši izmantoti pacientiem pēc nieres transplantācijas, un līdz ar to 

viena gada transplantātu dzīvildze Latvijā un pasaulē ir 90 – 95%. Paralēli tika atklātas arī 

antivielas: gan poliklonālas – anti-T limfocītu globulīns (ATG) 60. gadu beigās, gan 

monoklonālas antivielas – OKT3 80. gados un interleikīna-2 receptoru blokatori 90. gadu 

beigās. Interleikīna-2 receptoru blokatorus lieto indukcijas imūnsupresijai, bet anti-T 

limfocītu antivielas – gan indukcijas imūnsupresijai, gan smagas steroīdu rezistentas tremes 

ārstēšanai [92]. OKT3 lietošana ir pārtraukta nopietno blakņu dēļ. 

Aizvien spēcīgāki imūnsupresīvie medikamenti ir ievērojami samazinājuši 

transplantēto orgānu akūtu atgrūšanu incidenci, bet palielinājuši pacientu uzņēmību pret 

infekcijām un audzējiem. Tajā pašā laikā oportūnisko infekciju veidus pēc transplantācijas ir 

ietekmējusi rutīnas profilakse pret Pneumocystis jirovicii (iepriekš pazīstama kā Pneumocystis 

carinii) un CMV, kā arī infekcijas, ko izraisa pret antibakteriāliem līdzekļiem rezistenti 

mikroorganismi [45, 71]. 
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Poliomas BK vīruss 

 

Poliomas BK vīruss (BKV) ir DNS vīruss ar apmēram 5000 bāzu pāru genomu. Tas 

tiek klasificēts Papovaviridae dzimtā, poliomas vīrusu ģintī, kurā ietilpst arī JC vīruss, kas ir 

labi zināms progresīvās multifokālās leikoencefalopātijas izraisītājs, KI vīruss, WU vīruss, 

Merkela šūnu karcinomas vīruss un pērtiķu vīruss SV40 [58, 60]. BKV genoms ir cirkulāra, 

kovalenti slēgta divpavedienu DNS molekula, kas ietver nekodējošo kontroles daļu, agrīnās 

kodēšanas (izpaužas pirms vīrusa DNS replikācijas) daļu, kas kodē mazo un lielo T 

(transkripcijas) antigēnu, un vēlīnās kodēšanas daļu, kas kodē vīrusa kapsīda proteīnus (VP1, 

VP2 un VP3) un agnoproteīnu. Nekodējošā kontroles daļa ietver elementus, kas nepieciešami 

replikācijas sākšanai, un elementus, kas ietekmē transkripciju. T antigēni saistās pie audzēju 

supresoru proteīniem Rb un p53 un iniciē šūnas ciklu saimnieka šūnās. VP1, VP2 un VP3 ir 

strukturālie proteīni, kas veido vīrusa kapsīdu. VP1 gēns demonstrē ievērojamu ģenētisku 

heterogenitāti, un šī ģenētiskā variācija ir veicinājusi vīrusa genotipu I, II, III un IV atzīšanu. 

Agnoproteīns piedalās vairākos šūnas procesos, arī šūnas cikla virzīšanā uz priekšu, DNS 

labošanā, vīrusa kapsīda montāžā un virionu atbrīvošanā no šūnas [1, 19, 53, 99,]. 

BKV replikācija notiek šūnas kodolā divos posmos. Agrīnajā posmā notiek tikai viena 

vīrusa DNS pavediena transkripcija ar agrīnu proteīnu sintēzi, kas nepieciešama efektīvai 

vīrusa DNS replikācijai. Otrajā posmā notiek vīrusa DNS replikācija, transkripcija un agrīno 

un vēlīno proteīnu sintēze. Pēc tam notiek viriona pašmontāža un viriona atbrīvošanās no 

šūnas pēc tās noārdīšanās [1]. 

 

Ieskats vēsturē un BKV infekcijas klīniskās izpausmes 

BKV pirmo reizi tika izolēts 1971. gadā Lielbritānijā no urīna nieres transplantāta 

recipientam, kam klīniski bija izveidojusies urīnvada obstrukcijas aina un tika veikta 

laparotomija un rezicēts stenotiski izmainīts donora nieres urīnvada segments [50]. Šī 

pacienta iniciāļi B.K. iekļauti arī vīrusa nosaukumā. Turpmākajos seroloģiskajos pētījumos 

tika novērots, ka latenti persistējoša BKV reaktivācija pacientiem ar nieres transplantātu ir 

izplatīta [29] un BKV daļiņas urīnā var atrast gandrīz pusei recipientu [76], bet netika ziņots 

par citiem urīnvada striktūru gadījumiem. Tika uzskatīts, ka agrīnā periodā pēc nieres 

transplantācijas notiek latenti persistējoša BKV reaktivācija, bet tā nav saistīta ar nelabvēlīgu 

iznākumu, piemēram, recipienta nāvi, seruma kreatinīna līmeņa pieaugumu vai transplantāta 

zudumu [53]. Virūrija bija galvenokārt asimptomātiska un radīja pārejošu transplantāta 

disfunkciju, lai gan reizēm vīrusa inducēts audu bojājums tika pamanīts pēc allotransplantāta 
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nefrektomijas vai autopsijā [99]. Būtisks pavērsiens BKV pētīšanā sākās 1993. gadā, kad 

Pitsburgas universitātes medicīnas centrā diviem pacientiem ar aizdomām par akūtu tremi 

nieres transplantāta punkcijas biopsijā tika konstatēta BKVN. Šie gadījumi tika publicēti tikai 

1995. gadā [95]. Turpmākajos gados arvien biežāk no transplantācijas centriem visā pasaulē 

tika saņemtas ziņas par BKVN gadījumiem [14, 97, 101]. Kļuva skaidrs, ka, diagnosticējot 

BKVN vēlīnā stadijā, kad jau ir sākusi pasliktināties transplantāta funkcija, to izārstēt ir grūti 

un līdz pat 80 % transplantātu iet bojā [80, 85]. Pastāv uzskats, ka šo BKVN epidēmiju 90. 

gados ir izraisījusi tādu spēcīgu imūnsupresijas medikamentu kā takrolims un MMF ieviešana 

klīniskajā praksē [99]. Jāatzīmē, ka viena no pirmajām lielajām pacientu grupām, kas cieta no 

BKVN, konstatēta Pitsburgas universitātes medicīnas centrā, kas bija viens no pirmajiem 

transplantācijas centriem, kurā ciklosporīns tika plaši aizstāts ar takrolimu [101]. Mengel et al. 

2003. gadā ziņoja par 13 reižu augstāku risku BKVN attīstībai pacientiem, kas saņēma 

takrolimu un MMF [85].  

BKV persistence ne tikai nieru kanāliņu epitēlijā, bet arī urīnvadu un urīnpūšļa gļotādā 

izraisa tādas BKV infekcijas klīniskās izpausmes kā urīnvadu striktūras un ruptūras [50, 82]. 

BKV izraisīts hemorāģisks cistīts ir raksturīgs pacientiem pēc kaulu smadzeņu 

transplantācijas [7], bet reti sastopams pacientiem ar nieres transplantātiem [111]. 

Pacientiem ar citu orgānu transplantātiem aktīva BKV infekcija ir reti sastopama un 

BKVN nav aktuāla problēma, izņemot pacientus pēc vienlaicīgas aizkuņģa dziedzera un 

nieres transplantācijas. Divos pētījumos 12-20 mēnešus pēc operācijas BKVN attīstījās vidēji 

6 % pacientu ar aizkuņģa dziedzera un nieres transplantātu. Terapijā līdzīgi kā pacientiem ar 

nieres transplantātu tika lietota imūnsupresijas reducēšana, bet daļa Ison et al. pētījuma 

pacientu saņēma arī terapiju ar cidofovīru. Tomēr 55 – 88 % gadījumu nieres transplantāts 

gāja bojā, bet aizkuņģa dziedzera transplantāta funkcija visos gadījumos palika neskarta [58, 

67]. Doucette et al. pētījumā ar septiņiem sirds transplantātu recipientiem, 25 aknu 

transplantātu recipientiem un 28 plaušu transplantātu recipientiem BK virūriju atklāja 

deviņiem pacientiem (15 %), bet virēmiju nekonstatēja nevienam pacientam, un arī 

glomerulārās filtrācijas ātrums (GFĀ) pacientiem ar virēmiju vai bez tās statistiski ticami 

neatšķīrās (58,0 ml/min vs 61,4 ml/min, p = 0,39), kas norāda, ka šo orgānu recipientiem 

BKVN neattīstās [37]. 

Ir zināms, ka poliomas vīrusi var ierosināt laboratorijā kultivētu šūnu malignu 

transformāciju un audzējus eksperimentāliem dzīvniekiem [31] un parādās ziņojumi par 

urīnizvadceļu audzējiem, kas saistīti ar BKV, arī cilvēkiem [51, 69, 87]. Visos gadījumos no 

nieres transplantāta un urīnpūšļa karcinomas ar imūnhistoķīmiskām metodēm tika izdalīts 
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lielais T antigēns, un vienā gadījumā tā saturēja arī BKV DNS, kas tika noteikta ar PĶR 

metodi [87]. Ir zināms, ka BKV un poliomas JC vīrusam ir onkogēnas īpašības, bet kopumā to 

transformējošo un audzēju veidošanas potenciālo iespēju klīniskā nozīme ir vāji izprasta. Gan 

lielajam T antigēnam, gan mazajam T antigēnam ir onkogēnas īpašības, un tie ietekmē šūnu 

augšanas kontroles mehānismus, saistot un bloķējot dažādus tumorus supresējošus proteīnus. 

Lielais T antigēns ierosina arī dažādas hromosomu aberācijas [98]. 

 

Epidemioloģija 

Inficēšanās ar BKV notiek bērnībā vidēji četru piecu gadu vecumā [70, 73]. Primārā 

infekcija parasti ir asimptomātiska, bet var būt saistīta ar pārejošu virūriju, un pēc tās vīruss 

latenti persistē nierēs un urīnvados, retāk – limfocītos [21]. BKV genoma daļiņas ir atrastas 

nieru garozā un medulārā slānī, urīnvada un urīnpūšļa epitēlijā, kā arī prostatas audos [20, 

28]. Dabiskais vīrusu izplatīšanās ceļš nav skaidrs. Primārās infekcijas saistība ar augšējo 

elpceļu infekciju norāda uz izplatīšanos gaisa pilienu ceļā, bet virūrija varētu norādīt par 

fekāli – orālo izplatīšanās ceļu ar iespējami kontaminētu pārtiku vai ūdeni [17]. Citi 

iespējamie vīrusu pārneses veidi ir asins produktu transfūzija vai orgānu, it īpaši – nieru, 

transplantācija [59]. Pēc primārās infekcijas BKV seropozitīvi ir 60 – 90 % pieaugušo cilvēku 

[80, 58, 16, 70].  

Vīrusa reaktivācija var izpausties ar virūriju un/vai virēmiju. Veseliem pieaugušajiem 

vīrusa reaktivācija ir intermitējoša un sastopama 5 – 10 % cilvēku kā neliela virūrija [93], bet 

pacientiem ar nomāktu imunitāti vīrusa reaktivācija noved pie šūnu bojājuma un orgānu 

disfunkcijas [33]. Imūndeficīta apstākļos ievērojamu virūriju sastop 20 – 60 % gadījumu [33, 

21]. Pacientiem ar nieres transplantātu 30 – 50 % gadījumu virūrija progresē par virēmiju [58] 

un līdz ar to BK virēmiju sastop vidēji 20 % recipientu [4, 35, 20]. Apkopojot vairākus 

pētījumus, var secināt, ka BKV reaktivāciju diagnosticē 10 – 70 % pacientu pēc nieres 

transplantācijas [59, 37, 10, 20]. BKV reaktivācija 75 % gadījumu no kopējā gadījumu skaita 

notiek pirmā pēctransplantācijas gada laikā, 20 % –  otrā gada laikā un tikai 5 % pacientu – 

pēc otrā gada [56]. Tas arī apstiprinās Koukoulaki et al. pētījumā, kurā de novo 

transplantētiem pacientiem virūriju diagnosticēja 72 % gadījumu un virēmiju – 62,5 % 

gadījumu pirmā gada laikā ar incidences smaili trešā pēctransplantācijas mēnesī, bet 

pacientiem, kam pēc nieres transplantācijas bija pagājis vairāk kā gads, virūriju konstatēja 9 

% gadījumu un virēmiju 3 % gadījumu [74]. Vairākos pētījumus tiek atklāts, ka visbiežāk 

BKV reaktivācija attīstās trešā pēctransplantācijas mēnesī, bet ir pētījumi, kuros BKV 

reaktivāciju diagnosticē jau otrajā pēctransplantācijas nedēļā [120]. Tomēr tikai 1 – 10 % 
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pacientu pēc BKV reaktivācijas histoloģiski izpaužas BKVN [49, 59, 80], bet pēdējos gados 

publicētajos pētījumos, kuros ir lietoti agresīvi skrīninga un terapijas protokoli, par 

histoloģiski apstiprinātu BKVN ziņo < 5 % pacientu [120].  

 

Poliomas BK vīrusa infekcijas diagnostika 

Primāra BKV infekcija bērniem parasti netiek diagnosticēta, jo tā ir asimptomātiska 

un nav indikāciju laboratoriskiem izmeklējumiem.  

Veicot epidemioloģiskus pētījumus pieaugušiem cilvēkiem, latenti persistējoša BKV 

infekcija, tiek diagnosticēta, izmantojot seroloģiskās metodes, jo vairums cilvēku producē 

antivielas pret BKV. 

Par vīrusa reaktivāciju liecina vispirms virūrija un pēc tam virēmija.  

Virūriju diagnosticē, veicot urīna citoloģisku izmeklēšanu, krāsojot urīna sedimentu ar 

Papanicolaou vai Leišmaņa-azūrs II eozīns metodi un meklējot epitēlijšūnas ar palielinātiem 

kodoliem un lieliem bazofiliem matstikla tipa intranukleāriem vīrusu ieslēgumiem. Šīs ar 

BKV inficētās epitēlijšūnas latviski varētu dēvēt par maldinātājšūnām, šo nosaukumu tulkojot 

no angļu valodā lietotā Decoy cells. Angļu valodā nosaukums Decoy cells (angl. decoy – 

„slazds”), tika dots, lai brīdinātu citologus un vīrusu ieslēgumus saturošas šūnas nejauktu ar 

ļaundabīgu audzēju šūnām [3]. Maldinātājšūnas ir BKV replikācijas pazīme urīna izvadceļos 

[57]. Virūriju var diagnosticēt arī ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) gan kvalitatīvi, gan 

kvantitatīvi, kas ir daudz jūtīgāka metode par urīna citoloģiju, bet sniedz maz 

papildinformācijas un, protams, ir dārgāka metode, kā arī aizņem vairāk laika [57]. Virūrija 

nav specifiska BKVN pazīme. Tomēr virūrijas neesamība praktiski izslēdz BKVN, jo virūrija 

ir viena no pirmajām BKVN pazīmēm un obligāts priekšnoteikums tās diagnosticēšanai. Ja 

pēc veiksmīgas imūnsupresijas samazināšanas notiek BKVN rezolūcija, var novērot izteiktu 

virūrijas mazināšanos vai pat izzušanu [39]. Pacientiem ar nelielu vīrusu replikāciju urīna 

izvadceļos virēmiju nekonstatē. Lai attīstītos virēmija, ir jābūt ievērojamam audu bojājumam 

[39]. Vīrusu replikācija rada kanāliņu epitēlijšūnu atdalīšanos un nekrozi, kas noved pie 

bazālās membrānas atsegšanas. Caur šīm atsegtajām bazālajām membrānām vīrusi no 

kanāliņu lūmena, kas tur atrodas pēc izkļūšanas no vīrusu replikācijas dēļ sabrukušajām 

epitēlijšūnām, viegli iekļūst asins straumē, sekojot šķidrumam interstīcijā un peritubulārajos 

kapilāros [88].  

Virēmiju ar PĶR diagnosticē gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Virēmijas kvantititāte 

tiek uzskatīta par visspecifiskāko testu, kas apstiprina nieru parenhīmas līdzdalību BKVN. 

Vairums pētnieku uzskata, ka vīrusu slodze virs 1 x 10
4
 kopijas/ml asociējas ar BKVN [32, 
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70]. Tomēr augsto izmaksu dēļ BKV virēmijas noteikšana neder kā pirmā skrīninga metode. 

Sērijveida kvantitatīva virēmijas noteikšana, kurā vērojama vīrusu slodzes mazināšanās, ir 

labākā metode, lai sekotu BKVN izzušanai [39, 90].  

Viscout et al. pētījumā, kurā tika salīdzināta iepriekš minēto diagnostikas metožu 

lietderība un to korelācija ar nieru transplantāta biopsijā pierādītu BKVN, tika konstatēts, ka 

maldinātājšūnu atrade urīnā ir 25 % jutīga un 84 % specifiska metode, un tās pozitīvā 

prognostiskā vērtība (angl. pedictive value) bija 5 % un negatīvā prognostiskā vērtība – 97 %. 

Ja vīrusu slodze urīnā pārsniedza 2,5 x 10
7
 vīrusu kopijas/ml, virūrija bija 100 % jutīga un 

92% specifiska un tās pozitīvā prognostiskā vērtība bija 31 %, bet negatīvā – 100 %. Ja vīrusu 

slodze asinīs pārsniedza 1,6 x 10
4
 kopijas /ml, virēmija bija 100 % jutīga un 96 % specifiska 

metode ar 50 % pozitīvo prognostisko vērtību un 100 % negatīvo [122]. 

Viena no jaunākām BKV infekcijas diagnostikas metodēm ir poliomas vīrusa agregātu 

noteikšana urīnā ar elektronmikroskopijas metodi. Šobrīd literatūrā šie vīrusu agregāti tiek 

apzīmēti ar vācu valodas vārdu Haufen, kas tiešā tulkojumā nozīmē „kaudze, grēda”. Par 

Haufen tiek definēti atsevišķi, cieši saspiesti, cilindriem līdzīgi agregāti, kas sastāv vismaz no 

sešiem poliomas vīrusiem un kuriem ir skaidri izteikta triju dimensiju arhitektūra. 

Ultrastrukturāli poliomas vīrusus ir viegli identificēt pēc tiem raksturīgās regulārās kapsīda 

struktūras un izmēra (40 – 45 nm diametrā). Urīna paraugi tiek uzskati par Haufen pozitīviem, 

ja tajos var atrast vairākus mazus un lielus poliomas vīrusu agregātus, kas dažreiz pat 

pārsniedz 100 virionu izmēru [112]. Singh et al. pētījumā BKV agregātu atrade urīnā 

statistiski ticami sakrita ar virūrijas atradi (noteikta citoloģiski kā maldinātājšūnu pozitīva 

atrade vai virūrija ar PĶR), virēmijas atradi (noteikta ar PĶR) un 99 % sakrita ar histoloģiski 

noteiktu BKVN diagnozi. No tā tika secināts, ka poliomas vīrusu agregātu noteikšanu urīnā 

var izmantot kā neinvazīvu BKVN diagnostikas metodi, kuras pozitīvā prognostiskā vērtība ir 

97% un negatīvā – 100 % [112, 58]. 

 

Aktīvas BKV infekcijas skrīnings 

Lai laikus diagnosticētu aktīvu BKV infekciju un izvairītos no BKV infekcijas radītām 

komplikācijām, nepieciešams regulāri veikt laboratoriskos izmeklējumus. BKV skrīninga 

ierosinātājs bija Bāzeles universitātes transplantācijas virusologu darba grupas vadītājs H. H. 

Hiršs ( H. H. Hirsch), kas ieteica regulāri veikt urīna citoloģisko izmeklēšanu, jo viņa 2002. 

gadā publicētajā pētījumā maldinātājšūnu noteikšana urīnā apstiprinājās kā vienkāršs, bet 

100% jutīgs un 71 % specifisks tests BKVN diagnosticēšanai [57]. Tā kā maldinātājšūnu 

atrades pozitīvā prognostiskā vērtība bija tikai 29 %, par BKVN diagnostisko marķieri tika 
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ieteikts izmantot BK virēmiju ar vīrusu slodzi asinīs virs 7700 kopijām/ml [57]. BKV 

infekcijas skrīninga shēma, ko piedāvāja Hirsch et al. 2005. gadā [56], ar nelieliem 

labojumiem ir iekļauta arī Amerikas Transplantologu asociācijas 2009. gada vadlīnijās (1. 

att.) [58].  

 

1. attēls. BKV skrīninga shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitīva 

Virēmijas noteikšana ar PĶR (pozitīva, ja > 104 kopijas/ml) 

 

(2005. g. arī kvantitatīva virūrijas noteikšana ar PĶR 

(pozitīva, ja > 107 kopijas/ml) vai urīna VP-1 mRNA slodzes 

noteikšana (pozitīva, ja > 6,5 x 105 kopijas/ng kopējā RNS)) 

Virūrijas noteikšana, veicot urīna citoloģisku izmeklēšanu vai 

BK agregātu Haufen elektronmikroskopiju, vai PĶR (2005. g. – 

kvalitatīvu, 2009. g – kvantitatīvu) 

 

 Ik pēc 1 – 3 mēnešiem (2005. g. ik trīs mēnešus) pirmos 

divus gadus pēc nieres transplantācijas, pēc tam piecus 

gadus reizi gadā 

 Novērojot transplantāta disfunkciju 

 Veicot transplantāta biopsiju, t.sk. protokola biopsiju 

Nieres transplantāta biopsija 

„Ticama” BKVN „Pierādīta” BKVN 

Pozitīva Negatīva 

Pozitīva 
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Šajā shēmā ir sabalansētas skrīninga izmaksas un efektivitāte. Samērā augstas jutības 

testus lietojot relatīvi reti (reizi trijos mēnešos) tiek nodrošināts laiks, lai noteiktu BKV 

aktivāciju pirms ir attīstījusies morfoloģiski diagnosticējama BKVN. Lietojot šo stratēģiju, 

tiek identificēti vismaz 80–90 % pacientu, kam pastāv risks, ka BKVN varētu attīstīties, pirms 

izveidojies nopietns transplantāta bojājums [58]. KDIGO 2009. gada vadlīnijās (angl. Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney 

Transplant Recipients) tiek rekomendēts skrīningam lietot kvantitatīvu virēmijas diagnostiku 

ar PĶR vismaz reizi mēnesī pirmos 3 – 6 mēnešus pēc transplantācijas, pēc tam reizi trijos 

mēnešos līdz pirmā gada beigām un gadījumos, ja ir citādi neizskaidrojams kreatinīna līmeņa 

pieaugums asinīs, vai pēc akūtas tremes terapijas [70]. Skrīningu veicot vēl biežāk – plazmas 

un urīna testēšanu ar PĶR ik nedēļu pirmos četrus mēnešus pēc transplantācijas un tad 5., 6., 

9. un 12. mēnesī, Hardinger et al. ieguva izcilus rezultātus: nevienam no 200 pētījumā 

iekļautajiem pacientiem neattīstījās morfoloģiski pierādāma BKVN, un neviens transplantāts 

gada laikā netika zaudēts BKVN dēļ [54]. 

 

 

Poliomas BK vīrusa nefropātija 

 

BKVN sākumā ir asimptomātiska, bez klīniskām vai citām laboratoriskām pazīmēm, 

izņemot virūriju un virēmiju [57, 61]. BKVN pazīmes varētu būt arī BKV mRNS > 1 x 10
6
 

kopijas/ng kopējā urīna RNS [36] vai paaugstināts grenzīma B (angl. granzyme B) mRNS 

līmenis urīnā [34], vai BKV agregātu noteikšana urīnā ar elektronmikroskopiju [112]. Pirmā 

klīniskā BKVN pazīme bieži ir lēni pieaugošs kreatinīna līmenis asinīs, bet tas jau norāda uz 

plašu vīrusa radītu kanāliņu epitēlija šūnu bojājumu un iekaisumu [41, 88,]. 

BKV izraisīts nieres transplantāta bojājums tiek iedalīts kā [56] 

 „iespējama” (angl. possible) BKVN, ja tikai pirmie skrīninga testi ir pozitīvi 

(maldinātājšūnas vai virūrija) 

 „ticama” (angl. presumptive) BKNV, ja pozitīvi ir skrīninga un papildu testi 

(kvantitatīvi BKV DNS plazmā > 10,000 vīrusu kopijas/ml vai VP1 mRNA 

urīnā ≥ 6,5 x 10
5
 kopijas/ng kopējā RNS)  

 „pierādīta” (angl. definitive) BKVN, ja pozitīvi ir skrīninga un papildu testi un 

transplantāta biopsijā atrod BKV radītas citopātiskas izmaiņas.  
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BKVN riska faktori 

Nieres transplantātu recipientiem BKVN ir sastopama daudz biežāk nekā citu orgānu 

recipientiem un tas vedina uz domām par faktoriem, kas saistīti tieši ar nieres transplantāciju. 

Dažādos centros un pētījumos identificētie riska faktori atšķiras, bet tos varētu iedalīt šādās 

grupās: 

 donora faktori, 

 recipienta faktori,  

 pēctransplantācijas faktori. 

Sastopami šādi donora faktori: donors ir sieviete, donors ir miris, išēmijas un 

reperfūzijas bojājums, augsti specifisko BKV antivielu titri kā nesenas BKV ekspozīcijas 

marķieris, HLA nesakritību skaits un piederība afroamerikāņu etniskajai grupai [58]. Arī 

Mejo (angl. Mayo) klīnikas pētījumā ar 1027 pacientiem, kam nieres transplantācija veikta 

2000. – 2004. gadā, kā nozīmīgs riska faktors atklāts donora dzimums, respektīvi, BKVN 

attīstījās 26 no 464 (5 %) pacientiem, kam donors bija vīrietis, un 48 no 478 (9 %) 

pacientiem, kam donors bija sieviete (p = 0,01). Šajā pētījumā kā riska faktors atklāts arī 

recipienta vecums, respektīvi, pacientiem bez BKVN bija 50 ± 15 gadi un pacientiem ar 

BKVN 55 ± 13 gadi (p < 0,001); grupā bez BKVN vecāki par 55 gadiem bija 45 % recipientu, 

bet grupā ar BKVN – 62 % recipientu (p = 0,007) [72].  

Recipienta faktori ir šādi: recipients ir vīrietis, recipienta vecums virs 50 gadiem, zema 

vai nenosakāma BKV specifisko T šūnu aktivitāte [58]. Arī Ramos et al. pētījumā kā BKVN 

riska faktors konstatēts recipienta vecums, respektīvi, 53,1 vs 46,3 gadi (p = 0,001), un 

recipienta dzimums, proti, vīriešiem BKVN attīstījās biežāk: pacientu grupā ar biopsijā 

pierādītu BKVN bija 79 % vīriešu, bet bez BKVN – 65 % (p = 0,02) [96]. 

No pēctransplantācijas riska faktoriem par nozīmīgiem ir atzīti akūta treme un tremes 

kupēšana ar steroīdu pulsterapiju, kumulatīvā steroīdu ietekme, antilimfocītu antivielu 

lietošana, augstāks imūnsupresīvo medikamentu līmenis asinīs, takrolima iekļaušana 

imūnsupresijas shēmās, salīdzinot ar ciklosporīnu vai sirolimu saturošām shēmām [74, 11, 58, 

66, 12 ,21]. 2002. gadā publicētā pētījumā Hirsch et al. kā nozīmīgu BKVN riska faktoru 

atklāja atkārtotus steroīdu pulsterapijas kursus (p = 0,01) [57], un tas sakrīt ar 1999. gadā 

Nickeleit et al. publicētā raksta datiem par pieciem BKVN gadījumiem, kad visiem pieciem 

pacientiem pēctransplantācijas periodā bija atkārtotas akūtas tremes epizodes [88]. 

Antilimfocītu antivielas indukcijas imūnsupresijai bija saņēmuši 15 no 35 (43%) pacientiem, 
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kam Weiss et al. publicētā pētījumā tika diagnosticēta BKVN un tas četras reizes palielināja 

transplantāta zuduma risku (p = 0,01) [125]. Analizējot atsevišķu imūnsupresijas 

medikamentu ietekmi uz BKVN, Mengel et al. 2003. gadā ziņoja par augstāku risku BKVN 

attīstībai pacientiem, kas saņēma takrolimu (tā līmenis asinīs > 8 ng/ml) un MMF (deva ≥ 2 

g/dn) [85]. Manitpisikul et al. konstatēja, ka BKVN risku palielina takrolims (OR 1,3, p = 

0,03) un prednizolons (OR 1,22; p = 0,02), bet nepalielina MMF (OR 1,0, p = 0,2) [83]. 

Savukārt Dadhania et al. pētījumā nozīmīgi BKV replikācijas riska faktori izrādījās 

antitimocītu globulīna lietošana indukcijas imūnsupresijai (OR 5,8; p = 0,008) un 

prednizolona lietošana uzturošajā imūnsupresijā (OR 8,3; p = 0,003), bet ne takrolims, ne 

MMF, ne arī to devas nebija saistītas ar BKV replikācijas risku [33]. Brennan et al. 2005. 

gadā publicētajā pētījumā, kurā tika analizēta dažādu kalcineirīna inhibitoru un 

antiproliferatīvo medikamentu kombināciju ietekme uz BK virūrijas un virēmijas attīstību, 

konstatēts, ka virūriju visbiežāk (46 %) sastapa pacientiem, kas saņēma takrolima un MMF 

kombināciju, bet visretāk (13 %) – pacientiem, kas saņēma ciklosporīna un MMF 

kombināciju (p = 0,005). Pārsteidzoši, ka pacientiem, kas saņēma ciklosporīna un azatioprīna 

kombināciju, virūrija diagnosticēta diezgan bieži – 41 %, bet ar takrolima un azatioprīna 

kombināciju retāk – 27 % gadījumu. Šinī pētījumā kā nozīmīgs riska faktors BK virēmijas 

attīstībai tika atklāta urīnvadu stentēšana transplantācijas operācijas laikā (p = 0,018) [20], un 

tas apstiprinājās arī Thomas et al. pētījumā [117]. 

 

BKVN patoģenēze 

Tiek uzskatīts, ka BKVN patoģenēzes mehānismi ir vairāki, tomēr nav īsti skaidrs, 

kādu faktoru ietekmē ar BKV inficētā nierē attīstās BKVN. Ņemot vērā BKV infekcijas 

izcelsmi, tiek runāts par divām BKVN attīstības hipotēzēm. Pirmā tiek attiecināta uz 

pacientiem, kas nekad agrāk nav saskārušies ar BKV infekciju, galvenokārt – bērniem, un tiek 

pieņemts, ka BKV transmisija notiek ar donora orgānu [5, 115]. To apstiprina Bohl et al. 

publicētais pētījums, kurā donora seropozitivitāte bija noteicošais faktors BKV infekcijas 

attīstībai [18]. Otrās hipotēzes atbalstītāji uzskata, ka pēc transplantācijas notiek latenti 

persistējošas BKV infekcijas reaktivācija nieru epitēlijā, jo lielāka daļa (apmēram 80 %) 

pieaugušo ir saskārušies ar BKV pirms transplantācijas un viņiem ir izveidojušās antivielas. 

Latenti persistējošas BKV infekcijas lokalizācija var būt ne tikai nieru epitēlijs, bet arī 

urīnvadu un urīnpūšļa gļotāda, retāk – perifērie limfocīti [115, 21]. 

Faktori, kas ierosina BKV reaktivāciju, nav pilnībā noskaidroti. Galvenā loma tiek 

piedēvēta vispārējam imūnsupresijas līmenim. No citu vīrusu infekciju attīstības patoģenēzes 
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ir zināms, ka to nosaka gan saimnieka humorālā, gan cellulārā imunitāte. BKVN būtiskākais 

cēlonis varētu būt recipienta nespēja producēt BKV specifiskas IgG antivielas. Hariharan et 

al. publicētajā pētījumā pacientiem, kam BKVN regresēja bija ievērojami augstāks IgG titrs 

nekā pacientiem, kam BKVN parādījās agrīni un/vai tikai stabilizējās: attiecīgi: 138 ELISA 

vienības vs 39 ELISA vienības (p=0,008) vai vs 64 ELISA vienības (p=0,007) [55]. Tāpēc 

pacientiem pat ar lielu vīrusu slodzi, bet pietiekamu humorālo imunitāti nekāda terapeitiska 

iejaukšanās nebūtu indicēta. Savukārt pacientiem ar zemu vīrusu slodzi, bet nenosakāmu IgG 

līmeni būs paaugstināts risks BKVN attīstībai [12]. Neatkarīgi no humorālās imunitātes 

pacientiem ar augstiem specifisko BKV antivielu titriem tomēr veidojas BKVN, norādot par 

iespējami nepietiekamu celulāro imunitāti. Pacientiem ar aktīvu BKV infekciju ir zemāks 

BKV specifisko T limfocītu skaits asinīs nekā BKV seropozitīviem pacientiem bez aktīvas 

BKV infekcijas [42]. Savukārt pacientiem ar BKVN specifisko T limfocītu skaits asinīs bija 

zem nosakāmības sliekšņa, bet pēc imūnsupresijas reducēšanas tie atkal parādījās un 

producēja interferonu-γ tādā pašā daudzumā kā veseliem kontroles grupas pacientiem [15, 

3042]. Tātad T limfocītu citotoksiskā funkcija ir īpaši svarīga, lai veidotu pretvīrusu imunitāti. 

Šo cellulārās imunitātes atbildes reakciju trūkums var veicināt BKVN attīstību [12, 34].  

BKV reproducējas nieru epitēlija šūnās. Nav arī skaidri mehānismi, ar kuriem BKV 

inficē nieru kanāliņu epitēlija šūnas, un kāpēc BKV infekcija dominē tikai nieres transplantātu 

recipientiem [89]. Viens no izskaidrojumiem varētu būt kanāliņu šūnu reģenerācijas spējas. 

Pētījumā ar pelēm BKV reproducēšanos novēroja tikai epitēlija šūnās, kas bija išēmiski 

(nospiežot nieru artēriju) vai toksiski (ar metotreksātu vai cisplatīnu) bojātas un atjaunojās, 

bet ne veselās, nebojātās nieru kanāliņu epitēlija šūnās [9]. Tāpēc išēmijas un reperfūzijas 

bojājumam nieres transplantācijas operācijas laikā varētu būt nozīme, lai radītu vidi vīrusu 

replikācijai. Tomēr ar išēmisko bojājumu vien nevar pamatot BKV infekcijas reaktivāciju 

gadu pēc operācijas. Tāpēc pētījumu autori ir izvirzījuši double hit hipotēzi, kurā 

konservācijas laikā radies išēmiskais bojājums kombinācijā ar imunoloģisko bojājumu 

predisponē nieru transplantātus BKVN attīstībai [12]. 

 

BKVN diagnostika 

BKVN diagnoze tiek apstiprināta histoloģiski, veicot nieres transplantāta punkcijas 

biopsiju. Gaismas mikroskopijā tiek identificētas vīrusa radītās citopātiskās izmaiņas, kuru 

izveidi ietekmē divi procesi: no jauna izveidoto virionu uzkrāšanās šūnu kodolos un tai 

sekojoša šūnu lizēšanās. Līdz ar to BKV inficētai šūnai ir raksturīgs palielināts kodols ar 

„želejveida” bazofilu ieslēgumu, kas aizstāj kodola hromatīnu vai atspiež to uz kodola 
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perifēriju [40]. Atšķirībā no CMV radītām citopātiskām izmaiņām BKV inficētām šūnām ir 

augstāks kodola-citoplazmas koeficents un trūkst ieslēgumu citoplazmā [39]. Lītiska šūnu 

bojāeja ir BKV infekcijas galarezultāts. Lizēšanās notiek tāpēc, ka ir zaudēta kodola un 

citoplazmas membrānu viengabalainība un virioni tiek izvadīti eksracellulārā telpā. Pēc tam 

virioni iekļūst nākamajās šūnās, nepārtraukti izplatot infekciju uz blakusesošiem rajoniem 

[40]. BKVN gadījumā vīrusu radītās citopātiskās izmaiņas ir sevišķi izteiktas nieru kanāliņu 

un urīnvada epitēlijā. Vīrusu replikācija nieru kanāliņos parasti ir saistīta ar kanāliņu šūnu 

bojājumu un nekrozi. BKV radītā tubulārā nekroze ir klīniski svarīga, jo 

 inficētās šūnas un virioni nolobās urīnā un var tikt atrasti, veicot urīna citoloģisku vai 

molekulāru izmeklēšanu, 

 izteikts kanāliņu bojājums noved pie bazālās membrānas plīsumiem ar virionu/vīrusu 

proteīnu iekļūšanu asinsritē, kas izraisa virēmiju, 

 izteikts kanāliņu bojājums izraisa iekaisumu, ko var kļūdaini interpretēt par akūtu 

tremi, 

 izteikta vai mazāk izteikta, bet persistējoša tubulāra nekroze galu galā noved pie 

parenhīmas rētošanās (intersticiālas fibrozes/tubulāras atrofijas) [56]. 

Pacientiem ar BKVN izmaiņas iespējamas arī nieru kamoliņos, galvenokārt kā vīrusu 

radītas citopātiskas izmaiņas Boumena kapsulas epitēlijā [24]. 

BKV radītās histoloģiskās izmaiņas ir neviendabīgas. Tās atkarīgas no infekcijas 

progresēšanas veida un bojājumu multifokālās izplatības. Atkarībā no histoloģiskām 

izmaiņām BKVN tiek iedalīta trijās stadijās: agrīna (A), vidēja (B) un vēlīna (C). Agrīnai 

BKVN raksturīga normāla vai gandrīz normāla nieru parenhīma un tikai atsevišķām šūnām ir 

redzamas BKV radītās citopātiskās izmaiņas. Tā kā agrīnai BKVN raksturīgas fokālas 

izmaiņas, starp inficētiem rajoniem redzami plaši neskartas parenhīmas apgabali, kas var dot 

pseidonegatīvu biopsijas atbildi. Arī vēlīnas BKVN gadījumā, vīrusa radītās citopātiskās 

izmaiņas ir reti saskatāmas, jo tās rodas uz hroniska parenhīmas bojājuma (tubulāra atrofija, 

intersticiāla fibroze un hronisks iekaisums) fona, kur ir atlikuši daži nebojātu kanāliņu attēli, 

bet pārējie kanāliņi ir atrofiski (1.tab.) [39]. 
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1. tabula. BKVN stadiju morfoloģiskais raksturojums 

Stadija Raksturojums 

A Vērojamas tikai vīrusa radītās citopātiskās izmaiņas uz gandrīz normālas 

parenhīmas fona. Tubulārās atrofijas, intersticiālās fibrozes un iekaisuma nav vai 

tie ir niecīgi. 

B Konstatētas vīrusu citopātiskās izmaiņas kombinācijā ar fokāliem/multifokāliem  

tubulāras atrofijas/intersticiālas fibrozes/iekaisuma perēkļiem. 

 B1: < 25 % garozas diagnosticē tubulāru atrofiju/ intersticiālu 

fibrozi/iekaisumu. Lielākajā daļā garozas nav rētošanās pazīmju. 

 B2: 26 – 50 % no garozas diagnosticē tubulāru atrofiju/intersticiālu 

fibrozi/iekaisumu. Nozīmīgi biopsijas rajoni ir bez rētošanās pazīmēm. 

 B3: > 50 % garozas diagnosticē tubulāru atrofiju/intersticiālu 

fibrozi/iekaisumu. Tikai nelielā daļā garozas nav rētošanās pazīmju. 

C Vērojamas retas vīrusu citopātiskās izmaiņas uz difūzi rētaini izmainītas nieru 

parenhīmas fona. Plaša tubulāra atrofija/intersticiāla fibroze/iekaisums skar visu 

nieru garozu, un nav rajonu ar neatrofiskiem kanāliņiem. 

 

Lai gan ir iespējamas atrasto izmaiņu interpretācijas kļūdas, BKVN morfoloģiskā  

stadija atbilst slimības posmam (agrīna vs vēlīna) un ir transplantāta dzīvildzi prognozējošs 

rādītājs. Bioptāti ar vairāk izteiktām izmaiņām (izteiktāku tubulointersticiālu fibrozi un 

iekaisumu) ir raksturīgi pacientiem ar jau pasliktinājušos transplantāta funkciju un norāda uz 

ievērojami augstāku transplantāta zuduma risku (2. tab.) [22, 58]. 

 

2. tabula. Transplantātu funkcija un zuduma risks atbilstoši BKVN stadijām  

BKVN morfoloģiskā stadija Transplantāta funkcija Transplantāta zuduma risks 

A Pārsvarā stabila < 15 % 

B: 

 B1 

 B2 

 B3 

Pārsvarā bojāta: 

 Nedaudz pasliktināta 

 Pasliktināta 

 Ievērojami 

pasliktināta 

50 % : 

 25 % 

 50 % 

 75 % 

C Ievērojami pasliktināta, 

progresē mazspēja 

> 80 % 
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Galīgai BKVN diagnozes apstiprināšanai ir nepieciešama imūnhistoķīmiskā 

izmeklēšana, jo tipiskās BKVN citopātiskās izmaiņas gaismas mikroskopijā var būt grūti 

atšķiramas no adenovīrusu un herpesvīrusu radītām izmaiņām. Lai atšķirtu poliomas vīrusus 

no citiem vīrusiem, imūnhistoķīmiskai krāsošanai var izmantot antivielas pret poliomas vīrusu 

lielo T antigēnu vai VP-1 kapsīda proteīnu. Lai atšķirtu poliomas BK un JC vīrusu, lieto in 

situ hibridizācijas metodi vai in situ PĶR [39]. Veicot kvantitatīvu vīrusu slodzes PĶR nieres 

bioptātā (vīrusu kopiju skaits šūnā), pacientiem ar BKVN pētījumos ir apstiprināta daudz 

lielāka vīrusu slodze nekā kontroles grupas pacientiem. Šī metode nav praktiski izmantojama 

diagnostiskiem mērķiem, jo BKVN ir raksturīga fokālā izplatība un ar šo metodi identificē arī 

latenti persistējošas vīrusu sekvences [102]. 

Elektronmikroskopiskā izmeklēšana ir noderīga poliomas vīrusa infekcijas 

diagnostikai un diagnozes apstiprināšanai, jo balstās uz atšķirīgu biežāk sastopamo vīrusu 

morfoloģisko ultrastruktūru. Poliomas vīrusa inficētām šūnām ir raksturīgi daudzskaldņu 

neapvalkotu virionu intranukleāri ieslēgumi ar vidējo diametru 40 nm. Labāk attīstījušos 

kodolu ieslēgumos ir desmiti tūkstošu virionu, kas bieži izkārtoti kristāliskos agregātos. Ar 

tipiskiem poliomas virioniem var būt saistītas arī fibrillāras vai mikrotubulāras struktūras. 

Tomēr elektronmikroskopiskā izmeklēšana ir mazāk praktiska nekā imūnhistoķīmiskā 

izmeklēšana, jo tai ir zemāka jutība, bet augstākas izmaksas [39]. 

 

 

Poliomas BK vīrusa infekcijas un nefropātijas terapijas iespējas 

 

Uzturošās imūnsupresijas intensitātes mazināšana šobrīd tāpat kā pirms pieciem 

gadiem publicētās rekomendācijās ir pirmais terapijas paņēmiens BKVN ārstēšanā [56, 70]. 

Tomēr nav pieņemts vienots protokols, kā reducēt imūnsupresiju. Dažādos centros tiek lietoti 

dažādi protokoli un līdz ar to arī sekmes BKVN terapijā ir atšķirīgas: transplantātu zudums 

gada laikā variē no < 10 % līdz > 80 %. Nav arī bijuši randomizēti pētījumi, kas salīdzinātu 

dažādus imūnsupresijas reducēšanas protokolus [56]. Tiek rekomendēts samazināt 

antimetabolītu (MMF, azatioprīns) un/vai kalcineirīna inhibitoru (takrolims, ciklosporīns) 

devas, dažkārt – prednizolona devu vai arī jaunāku medikamentu tās pašas grupas ietvaros 

aizstāt ar vecāku, ne tik spēcīgu imūnsupresantu, piemēram, takrolimu – ar ciklosporīnu vai 

MMF – ar azatioprīnu [118, 70]. Pēdējos gados ir noskaidrots, ka tikai agrīna diagnostika un 

laikus reducēta imūnsupresija ir vienīgais pierādītais terapijas paņēmiens, kas būtiski ietekmē 

BKVN iznākumu. Turklāt preemptīva imūnsupresijas reducēšana visefektīvākā ir „ticamas” 
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BKVN, nevis jau „pierādītas” BKVN gadījumā [98]. Imūnās sistēmas atjaunošanās un BKV 

infekcijas kontrole aizņem 4 – 12 nedēļas [49], tāpēc ir būtiski imūnsupresijas reducēšanu 

sākt laikus. Reducējot imūnsupresiju, jāņem vērā, ka palielinās akūtas tremes attīstības risks. 

Tomēr akūta treme attīstās mazākai daļai pacientu (10 – 20 %) [3, 38, 57, 124]. Izmantojot 

Wali et al. piedāvāto imūnsupresijas reducēšanas shēmu, BK virēmija izzuda un netika 

novēroja transplantāta zudums vai nozīmīgas akūtas tremes attīstība. Šī shēma ir šāda: 

pirmkārt, uzreiz pēc BK virēmijas diagnostikas par 50 % samazina MMF devu, otrkārt, ja pēc 

trim mēnešiem urīnā saglabājas maldinātājšūnas, par 50 % samazina takrolima līmeni asinīs, 

un, treškārt, ja pēc sešiem mēnešiem urīnā joprojām atrod maldinātājšūnas, atceļ MMF [124]. 

Pēdējos gados publicēti pētījumi, kuros pēc medikamenta atcelšanas transplantāta 

zuduma risks samazinās ievērojamāk nekā tikai reducējot medikamenta devu [54, 125], 

piemēram, Weiss et al. pētījumā pacientu grupā, kuriem tika atcelts kalcineirīna inhibitors vai 

antiproliferatīvais medikaments, viena gada transplantātu dzīvildze bija 87,8 %, bet pacientu 

grupā, kam tika samazināta abu šo medikamentu devas, viena gada transplantātu dzīvildze 

bija 56,2 % (p = 0,03). Abās grupās pacienti turpināja saņemt prednizolonu 5 – 10 mg/dn 

[125]. 

Ir bijuši arī piedāvājumi BKVN terapijas taktikā kalcineirīna inhibitorus un MMF 

aizstāt ar antiproliferatīvu medikamentu - sirolimu. 2004. gadā publicētā pētījumā iesaistītie 

pacienti pēc BKVN diagnosticēšanas uzturošajā imūnsupresijā turpināja saņemt sirolima un 

prednizolona kombināciju un vispirms viņiem izzuda maldinātājšūnas urīnā un tad 

pakāpeniski samazinājās BKV slodze plazmā, līdz vidēji pēc 18 novērošanas mēnešiem 

virēmija vairs nebija nosakāma un visi transplantāti funkcionēja, turklāt vidējais GFĀ bija 

uzlabojies no 52 ml/min līdz 67 ml/min [124]. 

Papildus imūnsupresijas reducēšanai vairākos transplantācijas centros BKVN 

ārstēšanā ir mēģināts lietot arī medikamentus, kas in vitro uzrāda aktivitāti pret BKV. Tie ir 

šādi. 

 Cidofovirs (Vistide, Pharmacia) ir nukleozīdu analogs, kas inhibē vīrusu DNS sintēzi 

un ir aprobēts CMV izraisīta retinīta ārstēšanai. In vitro tam ir noteikta aktivitāte pret 

vairākiem DNS saturošiem vīrusiem, arī pret BKV. BKVN terapijā cidofovirs tiek 

nozīmēts devā 0,25 – 1,0 mg/kg i/v ik 1 – 3 nedēļas bez probenecīda. Pētījumu 

rezultāti par cidofovira efektivitāti uz BKV replikāciju ir pretrunīgi. Ir pētījumi, kuros 

ziņots par nieres transplantāta funkcijas stabilizēšanos [6, 75, 119], bet citos labvēlīgs 

efekts nav novērots [107, 127]. Nav randomizētu pētījumu par cidofovira efektivitāti, 

bet nerandomizētā Kuypers et al. pētījumā pacientiem, kas saņēma cidofoviru devā 1 
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mg/kg i/v ik nedēļu, transplantātu zudums bija ievērojami mazāks nekā pacientiem, 

kas to nesaņēma, attiecīgi 15 % vs 73 % (Log-rank test p = 0,0055). BK virēmijas un 

virūrijas mazināšanās abās grupās neatšķīrās [75]. Savukārt Wu et al. pētījumā, 

cidofovirs devā 0,5 mg/kg i/v reizi divās nedēļās pacientiem ar BKVN neietekmēja 

transplantātu dzīvildzi [127]. Nozīmīga nefrotoksicitāte netika novērota, lietojot mazās 

cidofovīra devas, bet 35 % gadījumu pacientiem ar GFĀ zem 30 ml/min attīstījās 

uveīts [81]. 

 Leflunomīds (Arava, Aventis) ir pirimidīna sintēzes inhibitors, kas aprobēts reimatoīdā 

artrīta ārstēšanai. Leflunamīdam ir imūnsupresīvas un pretvīrusu īpašības, kas to 

padara par konceptuāli pievilcīgu medikamentu, lai ārstētu pacientus ar BKV infekciju 

un uzslāņojušos akūtu tremi. Tā kā lielākā daļa pētnieku uzskata, ka, ārstējot BKVN, 

paralēli jāsamazina imūnsupresīvā terapija, ir grūti novērtēt, kāds būtu šī medikamenta 

patiesais labums. BKV infekcijas ārstēšanai leflunomīdu parasti nozīmē atceltā MMF 

vietā, un pirmās 3 – 5 dienas pacients saņem piesātinošo devu (100 mg dienā p/o) un 

pēc tam uzturošo devu (20-40 mg dienā p/o). Vēlamais leflunomīda līmenis asinīs ir 

50 – 100 µg/ml. Panākot šādu līmeni, dažos pētījumos BK virēmija samazinājās [126], 

bet dažos ne [43]. Lietojot leflunomīdu, pacientiem vismaz reizi mēnesī jākontrolē 

pilna asinsaina un aknu funkcionālie rādītāji, jo ir sastopamas tādas leflunomīda 

blaknes kā hepatīts, hemolīze, trombotiska mikroangiopātija, kaulu smadzeņu 

nomākums un sēņu izraisītas pneimonijas [58]. 

 BKV infekcijas ārstēšanai mēdz nozīmēt arī imūnglobulīnus, jo cilvēka imūnglobulīnu 

preparāti satur specifiskās BKV antivielas, kas var labvēlīgi ietekmēt slimības 

iznākumu. Imūnglobulīnus nozīmē devā 0,2–2,0 g/kg/dn i/v kombinējot tos ar 

uzturošās imūnsupresijas reducēšanu. Sener et al. pētījumā astoņi nieres transplantāta 

recipienti saņēma i/v imūnglobulīnus devā 2 g/kg, vienlaikus viņiem tika piemērota 

imūnsupresijas reducēšana. Vidēji pēc 15 novērošanas mēnešiem septiņiem no 

astoņiem pacientiem nieres transplantāti joprojām funkcionēja, lai gan sliktāk. Šajā 

pētījumā nebija kontroles grupas, ar ko salīdzināt rezultātus [110]. 

 Fluorhinolonu grupas preparāti, iespējams, inhibē BKV replikāciju. Pieejami 

gadījumu apraksti, kuros pacientiem ar nieres transplantātu [25] vai pacientiem pēc 

kaulu smadzeņu transplantācijas [77], tos lietojot, samazinās virūrijas līmenis, bet, tā 

kā šie medikamenti tiek plaši lietoti un ir ziņots par in vitro konstatētiem rezistences 
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gadījumiem, pirms izšķirties par to nozīmēšanu BKV infekcijas ārstēšanai tiek 

rekomendēts gaidīt randomizētu pētījumu rezultātus [58]. 

Tomēr visu šo medikamentu efektivitāti ir grūti novērtēt, jo vairumā pētījumu tie bija 

lietoti vienlaikus ar imūnsupresijas reducēšanu. Nav arī bijuši prospektīvi, randomizēti 

pētījumi par šo medikamentu efektivitāti. Farasati et al. pat atklāja, ka efektīvā cidofovira un 

leflunomīda koncentrācija in vitro ir par 50 % augstākā nekā tā, kas bija sasniegta iepriekš 

minētajos klīniskajos pētījumos ar parastajām medikamentu devām [44]. Atzīmējams ir arī 

Weiss et al. novērojums, ka pacientiem, ko kopīgi ārstēja nefrologs un transplantācijas centra 

speciālisti, transplantāta zuduma risks bija 11 reizes augstāks (p = 0,03) nekā pacientiem, ko 

ārstēja tikai transplantācijas centra speciālisti [125]. 

Tā kā nav izdevies atklāt medikamentu, ar ko varētu sekmīgi ārstēt BKVN, pēdējos 

gados pētnieki ir atgriezušies pie mēģinājumiem izstrādāt efektīvākus imūnsupresijas 

mazināšanas protokolus. Viens no tādiem ir 2008. gadā publicētais pētījums par sekmīgu 

poliomas BK virēmijas terapiju, tikai reducējot imūnsupresiju bez antivirālas terapijas. 

Pētījumā iekļauti 24 pacienti (16 ar biopsijā pierādītu BKVN un astoņi ar „ticamu” BKVN), 

kuriem visiem BKV DNS vīrusu slodze asinīs bija > 7 x 10
4
 kopijas/ml. Uzturošajā 

imūnsupresijā pirms BKVN diagnosticēšanas 100 % pacientu saņēma kortikosteroīdus, 100 % 

– MMF un 88 % – takrolimu un 12% – ciklosporīnu. Pēc BKV virēmijas diagnosticēšanas 

visu medikamentu devas tika reducētas par 50 %. BKV līmenis asinīs sāka mazināties 15 – 30 

dienu laikā un izzuda vidēji pēc 5,8 mēnešiem. Pirms un pēc BKV virēmijas izzušanas 

pacienti saņēma šādas medikamentu devas: prednizolona vidējā deva 10,5 → 5,1 mg, MMF 

vidēja deva 1956 →880 mg, takrolima vidējā deva 13,6 → 5,3 mg, un pacienti, kas saņēma 

ciklosporīnu, turpināja saņemt sirolimu, ja paralēli bija konstatēta ciklosporīna toksicitāte. 

Pētījuma beigās, t.i., vidēji pēc 3,6 gadiem, 23 (96 %) pacientiem nieres transplantāts 

joprojām funkcionēja, bet viens transplantāts tika zaudēts, pacientes grūtniecības laikā 

uzliesmojot BKV infekcijai [103].  

Pētnieku uzskati par vēlamo imūnsupresijas reducēšanas taktiku laika gaitā ir 

tuvinājušies, un 2009.gada decembrī vadlīnijās (angl. The American Society of 

Transplantation Infectious Diseases Guidelines) tika publicētas divas stratēģijas [58]: 

 Vispirms par 25–50 % samazina kalcineirīna inhibitora devu, pēc tam par 50 % – 

antiprofileratīvā medikamenta devu un nepieciešamības gadījumā pārtrauc lietot 

antiproliferatīvo medikamentu. 
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 Vispirms par 50 % samazina antiprofileratīvā medikamenta devu, pēc tam par 25–50 

% – kalcineirīna inhibitora devu un nepieciešamības gadījumā pārtrauc lietot 

antiproliferatīvo medikamentu. 

Arvien vairāk pētnieku uzskata, ka imūnsupresijas reducēšana jāsāk jau pacientiem ar 

„ticamu” BKVN, uz ko norāda vairāk nekā trīs nedēļas pastāvoša BK virēmija ar > 1 x10
4
 

vīrusu kopijām/ml [58], negaidot, līdz morfoloģiski tiek apstiprināta BKVN diagnoze ar 

raksturīgām BKVN pazīmēm nieres transplantāta biopsijā [52]. Šādas agrīnas imūnsupresijas 

reducēšanas taktikas efektivitāte ir apstiprināta 2010. gadā publicētajā Hardinger et al. 

pētījumā. Pacientiem ar diagnosticētu jebkura līmeņa BK virēmiju tika pārtraukta 

antimetabolīta (MMF vai azatioprīna) ordinēšana un, ja BK virēmija neizzuda nākamās trīs 

četras nedēļas, kalcineirīna inhibitora deva tika samazināta līdz minimālajam pieļaujamajam 

līmenim, t.i. ciklosporīna A līmenis asinīs 100 – 200 ng/ml un takrolima līmenis asinīs 3 – 5 

ng/ml. Izmantojot šādu taktiku virēmija izzuda 95 % pacientu un piecu gadu laikā neviens 

transplantāts netika zaudēts BKVN dēļ. Tie ir labākie iegūtie ilgtermiņa rezultāti pacientiem 

ar BKVN [54].  

 

 

β-herpesvīrusu infekcijas pēc nieres transplantācijas 

 

Herpesvīrusu dzimtas β-herpesvīrusu ģintī ietilpst citomegalovīruss (CMV), 

herpesvīruss-6 (HHV-6) un herpesvīruss-7 (HHV-7). Visu β-herpesvīrusu genoms ir 

divpavedienu DNS, un tie reproducējas audos, kas saistīti ar limfātisko sistēmu [1]. 

Inficēšanās ar β-herpesvīrusiem parasti notiek bērnībā, un pieaugušo vecumā CMV 

seropozitīvi ir apmēram 80 % cilvēku [119], HHV-6 un HHV-7 seropozitīvi – apmēram 85 % 

cilvēku [1]. Šie herpesvīrusi bieži reaktivējas pēc orgānu transplantācijas un var izpausties ar 

dažādu orgānu bojājumiem.  

CMV infekcijas tiešie efekti jeb CMV slimība var izpausties vieglākā formā kā 

drudzis ar nogurumu, leikopēniju un trombocitopēniju (angl. viral syndrome) vai smagākā – 

audu invazīvā formā (angl. tissue invasive disease) kā hepatīts, pneimonīts, kardīts, 

pankreatīts, kolīts vai retinīts. CMV infekcijas netiešie efekti ir CMV imunomodulējošās 

iedarbības rezultāts un izpaužas kā biežākas akūtas tremes epizodes, palielināts 

pēctransplantācijas limfoproliferatīvās slimības risks un biežākas oportūniskās bakteriālās un 

sēņu infekcijas [47, 103]. CMV infekcija var arī palielināt pēctransplantācijas cukura diabēta 

attīstības risku [78125]. 
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HHV-6 tiešais efekts – izvērsta HHV-6 slimība attīstās mazāk nekā 1 % pacientu un 

parasti izpaužas kā febrils sindroms ar kaulu smadzeņu nomākumu, līdzīgi CMV sindromam. 

Ir ziņots arī par HHV-6 izraisītu febrilu dermatozi, hepatītu, gastroduodenītu, kolītu, 

pneimonītu un encefalītu pēc orgānu transplantācijas [91]. HHV-7 izraisītas simptomātiskas 

slimības ir visai maz dokumentētas, lai gan ir aprakstīti febrila sindroma un akūta mielīta 

gadījumi pacientiem ar transplantātu. HHV-6 un HHV-7 var radīt arī nozīmīgus netiešos 

efektus, kas, iespējams, ir aktīvas vīrusu infekcijas imunomodulējošās darbības rezultāts. Ir 

pierādīta HHV-6 un HHV-7 infekciju saistība ar citām aktīvām infekcijām, piemēram, CMV 

slimību, sēņu infekcijām un vīrusu hepatīta C reaktivāciju pēc aknu transplantācijas, bet dati 

par HHV-6 un HHV-7 ietekmi uz akūtu tremi un allotransplantāta disfunkciju ir pretrunīgi 

[106].  

Visaugstākais CMV slimības attīstības risks ir seronegatīviem recipientiem, ja tie 

saņem orgānu no seropozitīva donora. 90. gados veiktie pētījumi parādīja, ka šādās situācijās, 

nenozīmējot atbilstošu profilaksi, 60 % recipientu pastāv risks, ka var attīstīties aktīva CMV 

infekcija [120]. Vēl par riska faktoriem tiek uzskatīts vispārējais imūnsupresijas līmenis, ko 

nosaka lietotās imūnsupresijas protokols (t.i., medikaments, tā deva, ieņemšanas laiks un 

ilgums), un dažādi recipienta faktori (t.i., vecums, blakus slimības, neitropēnija) [65]. 

Antilimfocītu antivielu lietošana vai nu indukcijas imūnsupresijai, vai akūtas tremes 

ārstēšanai arī ir saistīta ar biežāku CMV slimības attīstību [94]. Vienlaicīga aktīva cita β-

herpesvīrusa infekcija ar arī var būt CMV slimības attīstības riska faktors [26]. 

HHV-6 un HHV-7 infekciju riska faktori nav pilnībā skaidri, bet, tā kā lielākā daļa 

aktīvu infekciju attīstās pēc orgānu transplantācijas, reaktivējoties latenti persistējošai 

infekcijai, tiek pieņemts, ka galvenais riska faktors varētu būt imūnsupresīvās terapijas 

intensitāte [91].  

Lai diagnosticētu aktīvu β-herpesvīrusu infekciju, seroloģiskajiem testiem ir maza 

nozīme, jo, kā jau iepriekš minēts, lielākā daļa pieaugušo ir seropozitīvi pret šiem vīrusiem 

[64, 105]. Vēsturiski CMV infekcija tika diagnosticēta histoloģiski un arī vīrusu kultivēšanas 

metodes vairs netiek izmantotas, jo tām nepieciešams nedēļām ilgs laiks. Jūtīgāka un 

specifiskāka par vīrusu kultivēšanas metodēm ir CMV pp65 antigenēmijas noteikšanas 

metode, un tās jutība ir līdzīga PĶR [84, 23]. Vīrusu DNS vai RNS var noteikt ar 

molekulārajām diagnostikas metodēm, un tās var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas. Biežāk 

lietotie testi vīrusu DNS plazmā vai pilnā asiņu paraugā nosaka ar PĶR. Parasti kvantitatīvi 

noteikta lielāka CMV vīrusu slodze ir saistīta ar audu invazīvām CMV slimības formām, 

vidēji liela – ar CMV sindromu un zemākā – ar asimptomātisku CMV infekciju [62].  
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HHV-6 un HHV-7 diagnostikā priekšroka tiek dota vīrusu nukleīnskābju noteikšanai 

ar PĶR [105]. Visjutīgākā metode ir PĶR, ar kuru nosaka DNS, kas izolēta no perifēro asiņu 

mononukleārām šūnām, bet ar šo metodi nevar atšķirt latentu no aktīvas vīrusu infekcijas. 

Aktīvas HHV-6 un HHV-7 infekcijas diagnostikai tiek rekomendēts lietot asins paraugus bez 

šūnām, kvantitatīvu PĶR, vai metodes mRNS noteikšanai [104]. 

CMV slimības attīstības novēršanai tiek lietota divu veidu taktika: profilaktiskā un 

preemptīvā. Profilaktiskajā taktikā pretvīrusa medikaments tiek nozīmēts 3 – 6 mēnešus ilgi 

visiem recipientiem, kam ir paaugstināts risks CMV slimības attīstībai. Par paaugstināta riska 

recipientiem tiek uzskatīti pacienti, kam nav antivielu pret CMV un kam tiek transplantēts 

orgāns no donora, kurš ir bijis inficēts ar CMV. Šī taktika tiek lietota lielākajā daļā 

transplantācijas centru [120]. Preemptīvā taktika nozīmē, ka recipientiem regulāri (parasti ik 

nedēļu) ar laboratoriskām metodēm tiek monitorēta CMV replikācijas (virēmijas) pazīmju 

parādīšanās. Ja tādas tiek atrastas, tiek nozīmēta pretvīrusu terapija. Katrai no šīm taktikām ir 

priekšrocības un trūkumi. Lai nodrošinātu preemptīvo terapiju, jābūt labi koordinētai 

sadarbībai starp transplantācijas centru un laboratoriju, kā arī no pacientiem tiek prasīts biežāk 

apmeklēt transplantācijas centru, bet tiek samazināti izdevumi par medikamentu un tā 

iespējamās toksiskās blaknes. Savukārt, profilaktiskā terapija, pozitīvi ietekmē arī CMV 

netiešos efektus, un pētījumu metaanalīzes ir apstiprinājušas, ka šāda taktika samazina 

zaudētu transplantātu un oportūnistisko infekciju skaitu [113, 68]. CMV infekcijas profilaksei 

ir pieejams ganciklovīrs un valganciklovirs. Valgancikloviram ir labāka biopiejamība nekā 

p/o lietojamam ganciklovīram. Profilaktiskās terapijas ilgums ir 3 – 6 mēneši. Ja tiek lietots 

triju mēnešus ilgs profilakses kurss, nozīmīga problēma ir vēlīna (angl. late-onset) CMV 

slimība. Impact pētījumā, kurā bija iekļauti 326 augsta riska (donors pozitīvs / recipients 

negatīvs attiecībā pret CMV IgG) pacienti ar nieres transplantātu, CMV slimības incidence 

bija 36,8 % pacientu, kas saņēma valgancikloviru 100 dienas, bet 16,1 % pacientu, kas 

profilaksi turpināja 200 dienas (p < 0,0001) [63]. CMV slimība parasti tiek ārstēta ar 

ganciklovīru devā 5 mg/kg divreiz dienā i/v 2 – 4 nedēļas ilgi, bet ir arī pētījumi par CMV 

slimības ārstēšanu ar valgancikloviru p/o. Piemēram, pētījumā ar 321 pacientu, kam pēc 

orgānu (galvenokārt – nieru) transplantācijas bija attīstījusies viegla vai vidēji smaga CMV 

slimība, tika demonstrēts vienlīdz labs terapeitiskais efekts pacientiem, kuri saņēma 

ganciklovīru i/v vai valgancikloviru p/o trīs nedēļas ilgi. Abās grupās vienādam skaitam 

pacientu (45,1 % valganciklovira grupā un 48,4 % ganciklovīra grupā, p = NS) virēmija bija 

izzudusi līdz 21. terapijas dienai [8].  
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Tā kā HHV-6 un HHV-7 infekcija klīniskus simptomus izraisa reti, bet bieži notiek 

pārejoša subklīniska vīrusu reaktivācija pēc orgānu transplantācijas, netiek rekomendēts 

ikdienā monitorēt, kā arī ārstēt šādas asimptomātiskas HHV-6 un HHV-7 infekcijas. Nav arī 

pietiekamu pierādījumu, lai rekomendētu rutīnā lietot antivirālo profilaksi vai preemptīvu 

HHV-6 vai HHV-7 infekciju terapiju [106]. Ir netieši pierādījumi, ka HHV-7 infekcijas 

prevalenci neietekmē perorāla vai intravenoza ganciklovīra lietošana vai CMV infekcijas 

profilaksei lietotais valganciklovirs pacientiem ar orgānu transplantātiem. Savukārt, 

pacientiem, kas CMV profilaksei bija saņēmuši ganciklovīru, HHV-6 reaktivācija tika 

novērota retāk un tā bija mazāk izteikta (ar zemāku vīrusu slodzi) [113]. 
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DARBA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN HIPOTĒZES 

 

 

Darba mērķis 

Izpētīt poliomas BK vīrusa infekcijas un ar to saistītās nefropātijas attīstību, lai 

uzlabotu nieres transplantācijas rezultātus.  

 

 

Darba uzdevumi 

1. Noteikt aktīvas poliomas BK vīrusa infekcijas biežumu, salīdzinot dažādas 

diagnostikas metodes. 

2. Noteikt poliomas BK vīrusa nefropātijas biežumu, riska faktorus un ietekmi uz 

nieres transplantācijas rezultātiem.  

3. Analizēt poliomas BK vīrusa un β-herpesvīrusu (CMV, HHV-6 un HHV-7)  

mijiedarbību nieres transplantātu donoriem un recipientiem un to ietekmi uz nieres 

transplantācijas rezultātiem.  

4. Analizēt imūnsupresīvās terapijas ietekmi uz poliomas BK vīrusa aktivāciju un 

poliomas BK vīrusa nefropātijas attīstību. 

5. Retrospektīvi analizēt transplantācijas rezultātus pacientiem, kam netika veikta 

poliomas BK vīrusa un β-herpesvīrusu infekciju regulāra monitorēšana. 

 

 

Darba hipotēzes 

1. Aktīva poliomas BK vīrusa infekcija ir nieres transplantācijas komplikācija, kas 

veicina poliomas BK vīrusa nefropātijas attīstību, pasliktina nieres transplantātu funkciju un ir 

par iemeslu transplantātu zudumam. 

2. Aktīva β-herpesvīrusu infekcija veicina poliomas BK vīrusa infekcijas reaktivāciju. 

3. Dziļāka uzturošā imūnsupresija veicina poliomas BK vīrusa reaktivāciju un 

poliomas BK vīrusa nefropātijas attīstību. 

4. Aktīvas poliomas BK vīrusa infekcijas monitorēšana un terapija palīdz saglabāt 

nieres transplantātu funkciju un uzlabo pacientu dzīves kvalitāti. 
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DARBA NOVITĀTE 

 

1. Pirmo reizi analizēta vienlaicīgas aktīvas poliomas BK vīrusa un β-herpesvīrusu 

infekcijas sastopamības biežums de novo operētiem nieres transplantātu recipientiem.  

 

2. Atklāta poliomas BK vīrusa un β-herpesvīrusu mijiedarbība un  diagnosticēts, 

iespējams, jauns β - herpesvīrusu netiešais efekts – poliomas BK vīrusa reaktivācijas 

veicināšana.  

 

3. Noteikta vienlaicīgas poliomas BK vīrusa un β-herpesvīrusu infekcijas ietekme uz 

nieres transplantācijas rezultātiem un konstatēts, ka šāda vīrusu infekciju kombinācija 

negatīvi ietekmē nieres transplantāta funkciju otrajā pusgadā pēc transplantācijas un 

vienlaicīga HHV-6 un BKV infekcija pat veicina transplantātu bojāeju. 

 

4. Ieteikts medicīnas terminoloģijā latviešu valodā lietot vārdu maldinātājšūnas (angl. 

Decoy cells), lai apzīmētu epitēlijšūnas ar palielinātiem kodoliem, kuros ir lieli 

bazofili matstikla tipa intranukleāri poliomas BK vīrusu ieslēgumi. 
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MATERIĀLS UN METODES 

 

Pētījums izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrā sadarbībā ar slimnīcas citoloģijas laboratoriju, 

Patoloģijas institūtu un Rīgas Stradiņa universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un 

virusoloģijas institūta onkovirusoloģijas nodaļu.  

 

Definīcijas 

Aktīva vīrusu infekcija – vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas izdalīta no šūnām 

brīvas asins plazmas vai urīna. 

Virēmija – vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas izdalīta no šūnām brīvas asins 

plazmas. 

Virūrija – vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas izdalīta no urīna. 

Latenti persistējoša vīrusu infekcija – vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas 

izdalīta no perifēro asiņu leikocītiem. 

Vienlaicīga vairāku vīrusu infekcija (dubulta jeb divkārša un jaukta): 

Dubulta jeb divkārša vīrusu infekcija – divu dažādu vīrusu genomu secību klātbūtne 

DNS, kas izdalīta no šūnām brīvas asins plazmas (virēmija) vai urīna (virūrija). 

Jaukta vīrusu infekcija – trīs vai četru dažādu vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, 

kas izdalīta no šūnām brīvas asins plazmas (virēmija) vai urīna (virūrija). 

Poliomas BK vīrusa nefropātija – transplantētās nieres bojājums pacientiem ar 

persistējošu BK virēmiju, kas diagnosticēta vismaz divas reizes triju mēnešu laikā, ar 

sekojošu nieres transplantāta funkcijas pasliktināšanos un/vai raksturīgās poliomas BK vīrusa 

nefropātijas pazīmes nieres transplantāta punkcijas biopsijas materiālā. 

Hroniska transplantāta nefropātija – progresējošs nieres transplantāta funkcijas 

zudums, ko raksturo kreatinīna pieaugums asinīs un GFĀ samazināšanās un pavada 

hipertensija un proteinūrija. Raksturīgākās morfoloģiskās pazīmes ir intersticiāla fibroze, 

tubulāra atrofija, hroniska glomerulopātija un arteriopātija [2]. 

 

 

Pētījuma populācija 

 

Pētījumā kopumā iekļauts 181 pacients pēc nieres transplantācijas. Pētījums sastāvēja 

no retrospektīvās daļas un prospektīvās daļas (3. tab.). Retrospektīvajā daļā tika iekļauti visi 
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pieaugušie pacienti, kuriem nieres transplantācijas operācija tika veikta 2005. vai 2006. gadā 

un kuru datu analīze notika retrospektīvi, bet pētījuma prospektīvajā daļā tika iesaistīti pirmie 

50 pacienti, kuriem nieres transplantācija veikta 2007. gadā un kuru datu analīze tika veikta 

prospektīvi, līdztekus vīrusu infekciju diagnostikai. 

 

3. tabula. Pētījuma populācija 

Pētījuma daļa Nieres transplantācijas operācijas laiks Pacientu skaits (n) 

Retrospektīvā daļa 01.01.2005.–31.12.2006. 131 

Prospektīvā daļa 01.01.2007.–31.12.2007. 50 

 

Pētījuma retrospektīvajā daļā tika analizēts 131 nieres transplantātu recipients, kam 

nieres transplantācijas operācija no miruša donora tika izdarīta 2005. un 2006. gadā (4. tab.). 

 

4. tabula. Retrospektīvās daļas pacientu dati 

Pacienti Rādītājs 

Pacientu skaits (n) 131 

Vecums (gadi) 46,4 ± 12,1 (18 – 75) 

Dzimums (vīrieši/sievietes) 71/60 (54,2 % / 45,8 %) 

Ķermeņa masas indekss (kg/m²) 24,6 ± 4,5 

Pamatdiagnoze: 

Hronisks glomerulonefrīts 

Hronisks intersticiāls nefrīts 

Diabētiska nefropātija 

Nieru policistoze 

Hipertensīva nefropātija 

Sistēmas sarkanās vilkēdes nefrīts 

Neprecizēta hroniska nieru 

slimība 

 

56 (40,9 %) 

20 (15,6 %) 

18 (13,1 %) 

21 (15,3 %) 

8 (5,8 %) 

4 (2,9 %) 

 

6 (4,2 %) 

Nieres transplantācijas operācija: 

Pirmreizēja 

Atkārtota 

 

103 (78 %) 

28 (22 %) 
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Pētījuma prospektīvajā daļā tika iekļauti 50 nieres transplantātu recipienti, kam nieres 

transplantācijas operācijas tika izdarītas 2007. gadā (5. tab.). 

 

5. tabula. Prospektīvās daļas recipientu dati 

Pacienti Rādītājs 

Pacientu skaits (n) 50 

Vecums (gadi) 46,2 ± 13,8 (22 – 72) 

Dzimums (vīrieši/sievietes) 26/24 (52 % / 48 %) 

Ķermeņa masas indekss (kg/m²) 24,9 ± 5,01 

Pamatdiagnoze: 

Hronisks glomerulonefrīts 

Hronisks intersticiāls nefrīts 

Diabētiska nefropātija 

Nieru policistoze 

Hipertensīva nefropātija 

Sistēmas sarkanās vilkēdes nefrīts 

Neprecizēta hroniska nieru 

slimība 

 

18 (36 %) 

13 (26 %) 

6 (12 %) 

7 (14 %) 

4 (8 %) 

1 (2 %) 

 

1 (2 %) 

Nieres transplantācijas operācija: 

Pirmreizēja 

Atkārtota 

 

41 (82 %) 

9 (18 %) 

 

Darba prospektīvā daļa ilga vienu gadu, kura laikā pacienti tika izmeklēti un vīrusu 

infekciju diagnostika viņiem tika veikta pirms nieres transplantācijas operācijas, divas nedēļas 

pēc operācijas un turpmāk ik trīs mēnešus pirmo gadu pēc operācijas, t.i., 3., 6., 9. un 12. 

mēnesī pēc nieres transplantācijas. Papildus tika veikta pacientu dzīvildzes un transplantāta 

funkcijas datu analīze divus pēc operācijas. 

 

Prospektīvās daļas 50 slimniekiem nieres transplantācija tika veikta no 30 mirušiem 

donoriem. No 20 donoriem tika izmantotas abas nieres, bet no 10 donoriem – viena niere. 

Asins paraugi pētījuma ietvaros tika iegūti no 27 donoriem, un tikai šo donoru dati arī tika 

analizēti (6. tab.). 
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6. tabula. Nieres transplantātu donoru dati 

Donori Rādītājs 

Donoru skaits (n) 27 

Vecums (gadi) 45 ± 13 (19 – 65) 

Dzimums (vīrieši/sievietes) 17/10 (63 % / 37 %) 

Ķermeņa masas indekss (kg/m²) 25,6 ± 3,6 (21 – 38) 

Nāves iemesls: 

          Galvas trauma 

          Netraumatiska intracerebrāla hemorāģija 

 

8 

19 

 

 

Pacientu izmeklēšanas metodes 

 

Pacientu izmeklēšanā tika iekļauta anamnēzes ievākšana, fizikālā izmeklēšana, asins 

hematoloģisko un bioķīmisko rādītāju noteikšana, urīna analīze, nieres transplantāta 

ultrasonoskopija. Visiem pacientiem nieres transplantācijas operācijas laikā transplantāta 

urīnvadā tika ievietots stents (Integral Ureter Stent, Rüsch), kas tika evakuēts pēc divām 

nedēļām. Darba prospektīvās daļas recipientiem papildus tika veikti virusoloģiskie 

izmeklējumi pirms nieres transplantācijas operācijas un divas nedēļas, 3, 6 , 9 un 12 mēnešus 

pēc tās. Antegrādā urogrāfija tika veikta pacientiem ar diagnosticētu urostāzi pēc nefrostomas 

ievietošanas transplantātā. Nieres transplantāta biopsija tika veikta pacientiem ar aizdomām 

par akūtu tremi vai BKVN. Darba prospektīvās daļas donoriem asins paraugi virusoloģiskiem 

izmeklējumiem tika ņemti pirms nieru eksplantācijas. 

 

Nieres transplantāta funkcija tika novērtēta pēc kreatinīna līmeņa asinīs, kas noteikts 

ar asins bioķīmisko analizatoru Abbott Spectrum Series II (Abott, ASV), kvantitatīvai 

substanču noteikšanai plazmā izmantojot gaismas absorbcijas pakāpes noteikšanu dažāda 

garuma viļņiem, vai pēc glomerulārās filtrācijas ātruma (GFĀ). GFĀ tika aprēķināts pēc 

Kokrofta un Golta formulas: 

(140 – vecums) x ķermeņa masa (kg) 

0,81 x seruma kreatinīns (µmol/l) 

Sievietēm iegūtais rezultāts jāreizina ar 0,85. 
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Urostāzes diagnostika transplantātā veikta ar ultrasonoskopijas metodi, izmantojot 

LOGIQ P5 aparātu (General Electric) ar pusloka zondi 11 MHz frekvencē. 

 

Transplantāta urīnvada stenozes diagnostika veikta ar antegrādās urogrāfijas metodi, 

50 ml 350 mgI/ml Omnipaque kontrastvielas atšķaidot ar 0,9 % NaCl šķīduma līdz 120 ml, 

ievadot to caur nefrostomu nieres transplantāta bļodiņā un sekojot tās plūsmai uz urīnpūsli 

rentgena ekrānā. 

 

CMV IgM un IgG antivielu diagnostika pirms transplantācijas veikta donoriem un 

recipientiem ar automātisko analizatoru Architect (Abbott, ASV), izmantojot hromatogrāfijas 

metodi. 

 

Maldinātājšūnu diagnostikai izmantota urīna citoloģiskā izmeklēšana. Urīna paraugi 

pēc centrifugēšanas tika krāsoti ar Leišmaņa-azūrs II eozīns metodi. Par maldinātājšūnām tika 

uzskatītas epitēlijšūnas ar homogēniem, amorfiem, matstikla tipa intranukleāriem vīrusu 

ieslēgumiem kodola centrālajā daļā un nelielu sabiezēta hromatīna gredzenu pie kodola ārējās 

malas. 

 

Vīrusu infekciju diagnostika 

BKV, CMV, HHV-6 un HHV-7 infekciju diagnostikai asins no perifērās vēnas tika ņemtas 

asins stobriņā ar antikoagulantu EDTA (angl. Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid), un BKV 

infekcijas diagnostikai papildus tika ņemta rīta urīna strūklas vidējā porcija sterilā urīna 

trauciņā.  

Lai diagnosticētu vīrusu infekcijas ar molekulārām metodēm, veikta DNS izdalīšana 

un vīrusu genomu sekvenču diagnostika. 

Kopējais DNS ekstrahēts no šūnām brīvas plazmas, perifēro asiņu leikocītiem un urīna. Lai 

iegūtu no šūnām brīvu plazmu, visas asinis centrifugētas 15 minūtes ar ātrumu 1200–1400 

apgriezieni/minūtē, pēc tam, lai nogulsnētu šūnas un šūnu detrītu, – +4 °C temperatūrā 15 

minūtes ar ātrumu 9000 apgriezieni/minūtē. Lai iegūtu perifēro asiņu leikocītu DNS, eritrocīti 

tika lizēti ar ammonium carbonate-chloride, asiņu paraugs centrifugēts 10 minūtes ar ātrumu 

1200–1400 apgriezieni/ minūtē un atdalīts sediments ar leikocītiem (angl. resuspended). Urīns 

tika cetrifugēts 15 minūtes ar ātrumu 3000 apgriezieni/minūtē, un nogulsnes, samaisītas ar 

200µl virspusē esošā šķīduma (angl. supernatant), tika izmantotas DNS izdalīšanai. Šūnas 

tika lizētas ar lizējošo šķīdumu, kas sastāvēja no 80 µ proteināzes K bufera, 20 µl 20 % SDS 
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(angl. Sodium Dodecyl Sulfate) šķīduma, 15 µl proteināzes K (10 mg/ml) un 385 µl dejonizēta 

ūdens (kopējais tilpums 500 µl). DNS izolēšanai no šūnām brīvas plazmas (200 µl) un no 

urīna (200 µl, tikai BKV) izmantoja QIAamp DNA Blood mini kit (Qiagen GmgH, Vācija) 

saskaņā ar ražotāja instrukciju. Izolēto nukleīnskābju daudzums un tīrība tika noteikti 

spektrofotometriski. -globīna polimerāzes ķēdes reakcija tika izmantota, lai noteiktu izdalīto 

DNS paraugu kvalitāti. Nosakot no plazmas izdalīto DNS kvalitāti, negatīvs -globīna PĶR 

rezultāts liecina par to, ka DNS paraugā nav šūnu piemaisījuma, kas ir būtiski pārbaudot 

vīrusa reaktivāciju. Vīrusa DNS klātbūtne perifēro asiņu šūnās, precīzāk – leikocītos, liecina 

par latenti persistējošu vīrusu infekciju. 

Vīrusu genomu secību klātbūtnes konstatēšanai asins plazmas DNS un urīna DNS tika 

izmantota PĶR ar iekšējo praimēšanu (angl. nested polymerase chain reaction (nPCR)). 

CMV genoma secību noteikšanai izmantoti praimeru pāri un protokols, ko aprakstījis Studahl 

et al. [116], HHV-6 noteikšanai – Secchiero et al. [109], HHV-7 – Berneman et al. [13] un 

BKV noteikšanai – Li et al. [79]. DNS amplifikācijas produkti tika analizēti ar 1,7 % agarozes 

gēla elektroforēzi un vizualizēti UV gaismā krāsojot, ar ethidium bromide.  

Aktīvas vīrusu infekcijas marķieri bija vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas izdalīta 

no šūnām brīvas plazmas (virēmija) vai urīna (virūrija). Latenti persistentas vīrusu infekcijas 

marķieris bija vīrusu genomu secību klātbūtne DNS, kas izdalīta no perifēro asiņu 

leikocītiem.  

 

Poliomas BK vīrusa nefropātija 

 

BKV nefropātijas (BKVN) diagnoze tika noteikta, ja pacientam bija persistējoša BK 

virēmija, t.i. tā diagnosticēta vismaz divas reizes pēc kārtas ar triju mēnešu intervālu, un tam  

sekojoša nieres transplantāta funkcijas pasliktināšanās un/vai atrastas BKVN raksturīgās 

pazīmes nieres transplantāta punkcijas biopsijas materiālā. 

  

Nieres transplantāta punkcijas biopsija 

Pacients guļ uz muguras. Biopsijas mērķēšanai un kontrolei tiek izmantota 

ultrasonoskopija. Ultrasonoskopijas kontrolē pirms biopsijas atzīmē dūriena vietu. Veic ādas 

apstrādi ar antiseptisku šķīdumu un ādu dūriena vietā infiltrē 5 ml 2 % lidokaīna šķīdumu. 

Biopsiju veic ar G18 automātisko adatu (Tru-Core, Angiotech), adatas virzībai sekojot 

ultrasonoskopiski (2. att.). 
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2. attēls. Nieres transplantāta un biopsijas adatas attēls pacientam R. A. (Nr. 21) transplantāta 

punkcijas biopsijas veikšanas laikā 

 

Iegūto bioptāta gabaliņu fiksē 10 % formalīnā. Ja iegūtais gabaliņš ir neliels, veic otru 

dūrienu. Pēc biopsijas pacients astoņas stundas ievēro gultas režīmu. 

Nieres transplantāta bioptātu izmeklēšanai izmantota gaismas mikroskopijas metode, 

lietojot hematoksilīna-eozīna un PAS krāsojumus. 

 

Imūnsupresīvā terapija 

 

Šajā pētījumā iekļautie pacienti saņēma četrkāršu imūnsupresīvo terapiju: indukcijas 

imūnsupresiju ar monoklonālām vai poliklonālām antivielām un trīskāršu uzturošo 

imūnsupresiju, kas sastāvēja no glikokortikoīdiem, antiproliferatīviem medikamentiem un 

kalcineirīna inhibitoriem.  

Indukcijas imūnsupresija tika sākta nieres transplantācijas operācijas laikā, un tai tika 

izmantots viens no medikamentiem, kas satur monoklonālās antivielas pret interleikīna-2 

receptoriem, t.i., basiliximab (Simulect, Novartis) 20 mg i/v operācijas dienā un ceturtajā 

pēcoperācijas dienā vai daclizumab (Zenapax, F.Hoffmann-La Roche) 1 mg/kg i/v operācijas 

dienā un 15. pēcoperācijas dienā, vai poliklonālo antivielu preparāts anti-T limfocītu globulīns 

(ATG, Fresenius Biotech) 1,5 – 3 mg/kg i/v pirmās 3 – 5 dienas pēc operācijas. 

Uzturošajā imūnsupresijā pacienti sākumā saņēma metilprednizolonu (Solu-Medrol, 

Pfizer) devā 500 mg i/v operācijas dienā, kas pakāpeniski reducēta piecu dienu laikā, tad 

prednizolonu (Prednisolon, Gedeon Richter) 0,5 mg/kg dienā p/o, un arī tā deva tika 

pakāpeniski reducēta, lai apmēram pēc mēneša vidējā deva būtu 20 mg dienā un pēc sešiem 
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mēnešiem – 5 – 10 mg dienā. Antiproliferatīvo medikamentu un kalcineirīna inhibitoru 

lietošana uzturošajā imūnsupresijā tika uzsākta pirmajā pēcoperācijas dienā. No 

antiproliferatīvajiem medikamentiem pacienti saņēma mikofenolāta mofetilu (Cell-cept, 

F.Hoffmann-La Roche) vai mikofenolskābi (Myfortic, Novartis), kuru sākuma deva bija vidēji 

2 g dienā p/o, vai azatioprīnu (Imuran, GlaxoSmithKline), kura sākuma deva bija 100 – 150 

mg dienā p/o atkarībā no kopējā leikocītu skaita asinīs. No kalcineirīna inhibitoriem pacienti 

saņēma ciklosporīnu A (Sandimmun Neoral, Novartis vai Ciclosporin Sandoz, Sandoz vai 

Equoral, IVAX Pharmaceuticals), sākuma devā vidēji 3 – 4 mg/kg dienā p/o, un tā deva tika 

koriģēta atbilstoši tā līmenim asinīs: 150 – 200 ng/ml pirmos trīs mēnešus pēc transplantācijas 

un 100 – 200 ng/ml turpmāk. Otrs kalcineirīna inhibitors, ko saņēma daži pacienti pēc smagas 

akūtas tremes kupēšanas, ir takrolims (Prograf, Astellas). Tā sākuma devā 0,1 mg/kg dienā 

p/o, un arī tā deva tika koriģēta atbilstoši tā līmenim asinīs: 5 – 10 ng/ml pirmos trīs mēnešus 

pēc transplantācijas un 4 – 8 ng/ml turpmāk. Daži pacienti, kam pētījumā laikā attīstījās 

smagas kalcineirīna inhibitoru blaknes, uzturošajā imūnsupresijā saņēma mTOR inhibitoru 

grupas medikamentu sirolimu (Rapamune, Wyeth) sākuma devā 2 mg dienā p/o, koriģējot tā 

devu atbilstoši līmenim asinīs: 5 – 10 ng/ml. Ciklosporīna A, takrolima un sirolima 

koncentrācija asinīs tika mērīta ar automātisko analizatoru Architect (Abbott, ASV), 

izmantojot hromatogrāfijas metodi. 

Visi pacienti, kam transplantāta punkcijas biopsijā tika pierādīta akūta treme, terapijā 

saņēma 500 mg metilprednizolona i/v 3 – 5 dienas pēc kārtas, un, ja treme bija steroīdu 

rezistenta, tās terapija tika turpināta ar anti-T limfocītu globulīnu 1,5 – 3 mg/kg dienā i/v 10 – 

14 dienas.  

Pacientiem, kam pētījuma laikā divos mērījumos pēc kārtas tika diagnosticēta BK 

virēmija un/vai nieres transplantāta biopsijā atrastas BKVN raksturīgās citopātiskās izmaiņas, 

uzturošā imūnsupresija tika reducēta. 2007. - 2008.gadā nebija publicētas šobrīd pieejamās 

vadlīnijas par imūnsupresijas reducēšanas shēmām, tāpēc Latvijas Transplantācijas centrā 

imūnsupresija tika reducēta piesardzīgi. MMF deva tika samazināta par 500 mg dienā vai 

MMF nomainīts uz azatioprīnu, vai arī ciklosporīna deva tika samazināta par 50 mg dienā vai 

takrolima deva samazināta par 1 – 2 mg dienā. 
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Antivirālā profilakse 

 

Recipienti, kam bija risks attīstīties aktīvai CMV infekcijai, 3 mēnešus pēc operācijas 

saņēma valgancikloviru (Valcyte, F.Hoffmann-La Roche) 900 mg vai 450 mg dienā p/o 

atkarībā no nieres transplantāta funkcijas un kopējā leikocītu skaita asinsainā. Tika pieņemts, 

ka risks aktīvas CMV infekcijai attīstībai pastāv šādos gadījumos. 

 Donoram vai recipientam nieres transplantācijas operācijas dienā bija pozitīvas CMV 

IgM antivielas.  

 Donoram bija pozitīvas CMV IgG, un recipientam – negatīvas CMV IgG antivielas.  

 Donoram un recipientam bija pozitīvas CMV IgG antivielas, un recipients bija 

saņēmis papildu metilprednizolona kursu akūtas tremes kupēšanai vai anti-T limfocītu 

globulīnu indukcijas imūnsupresijai vai tremes kupēšanai.  

 

 

Datu ieguve un statistiskā analīze 

 

Ievākto datu saglabāšanai izmantota programma Microsoft Excel 2003, darba teksta un 

tabulu noformēšanai – programma Microsoft Word 2003, datu statistiskajai analīzei – 

programma SPSS 16.0 for Windows. 

Grupu raksturošanai lietotas vispārpieņemtās aprakstošās statistikas metodes. Grupu 

rādītāji izteikti kā vidējais aritmētiskais lielums (angl. mean) ± standarta novirze ( angl. 

standart deviation, SD) vai skaitliskos lielumos un procentos. Iegūtie dati atbilstoši tika 

salīdzināti ar t-test (Independent Samples T-test) vai Fišera eksakto testu (Fisher’s Exact test). 

Lai salīdzinātu uzturošās imūnsupresijas devas, tika izmantots two way ANOVA (General 

Linear Model, Univariate) tests. Atšķirība uzskatīta par statistiski ticamu, ja p < 0,05.  

Darba gaitā tika analizēta varbūtību attiecība (angl. Odds Ratio; OR), kas ir viena 

notikuma iestāšanās varbūtība vienā grupā pret šā paša notikuma iestāšanās varbūtību otrā 

grupā. Ticamības intervāls (angl. Confidence Interval, CI) noteikts 95 %. Rezultāti tika 

uzskatīti par statistiski ticamiem, ja p < 0,05.  

Transplantātu un pacientu dzīvildze tika analizēta ar Kaplan-Meier surveillance testu. 

Divu grupu salīdzināšanai tika izmantots Log Rank (Mantel-Cox) kritērijs. Dati tika cenzēti 

(angl. censored) brīdī, kad pacients bija sasniedzis pētāmā perioda beigas.  
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REZULTĀTI 

 

Prospektīvās pētījuma daļas datu analīze 

 

1. Aktīvas BKV infekcijas sastopamības biežums 

 

Vīrusu diagnostika visus 12 mēnešus tika veikta 46 no 50 pētījumā iekļautajiem 

pacientiem, jo divi pacienti gāja bojā pirmo triju pētījuma mēnešu laikā (viens akūta 

pankreatīta ar sekojošu zarnu perforāciju un akūta peritonīta dēļ, otrs plaušu artērijas 

trombembolijas dēļ), vienai pacientei bija primāri nefunkcionējošs transplantāts un vienai 

pacientei nācās veikt transplantektomiju nieres artēriju trombozes dēļ.  

Kopumā aktīva BKV infekcija pirmā gada laikā pēc nieres transplantācijas tika 

diagnosticēta 16 no 46 (35 %) pacientiem.  

BK virūrija urīna citoloģiskajā izmeklēšanā, t.i. maldinātājšūnas urīnā, tika atklāta 13 

no 46 (28 %) pacientiem (3. att.). 

 

3. attēls. Maldinātājšūnas urīnā deviņus mēnešus pēc nieres transplantācijas pacientei N. N. 

(Nr. 30), krāsotas ar Leišmaņa-azūrs II eozīns metodi. Attēla palielinājums – 1000 reižu 

(imersija).  

 

 

Savukārt, izmantojot PĶR, BK virūrija diagnosticēta 16 (35 %) pacientiem, bet BK 

virēmija – 13 (28 %) pacientiem. Ne vienmēr BK virūrija un virēmija diagnosticēta 
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vienlaikus. Vairumā gadījumu vispirms atrasta BK virūrija, nākamajā pārbaudē – virūrija un 

virēmija, un pēc terapijas modifikācijas vispirms izzuda BK virēmija un pēc tam – virūrija. 

Visvairāk BK virēmijas un virūrijas gadījumu diagnosticēts sešus un deviņus mēnešus pēc 

nieres transplantācijas, bet tie nebija vieni un tie paši pacienti abos laika periodos (7. tab.). 

 

7. tabula. BK virēmija un virūrija pirmā gada laikā pēc nieres transplantācijas 

 2 nedēļas 

pēc NT 

3 mēnešus 

pēc NT 

6 mēnešus 

pēc NT 

9 mēnešus 

pēc NT 

12 mēnešus 

pēc NT 

Maldinātāj- 

šūnas 

- 7/46 (15 %) 8/46 (17 %) 4/46 (9 %) 4/46 (9 %) 

BK virūrija 3/50 (6 %) 12/46 (26 %) 15/46 (33 %) 15/46 (33 %) 13/46 (28 %) 

BK virēmija 3/50 (6 %) 8/46 (17 %) 9/46 (20 %) 9/46 (20 %) 5/46 (11 %) 

Virēmija un 

virūrija 

3/50 (6 %) 7/46 (15 %) 8/46 (17 %) 9/46 (20 %) 5/46 (11 %) 

 

Pārsvarā gadījumu pacientiem, kam tika atklāta BK virēmija ar PĶR ar šo pašu metodi 

tika atrasta arī BK virūrija, tomēr vienai pacientei trīs un sešus mēnešus pēc transplantācijas 

konstatēta tikai BK virēmija un devītajā mēnesī parādījās arī BK virūrija.  

 

Veicot urīna citoloģisku izmeklēšanu, BK virūrija atklāta retāk nekā ar PĶR metodi. 

Tomēr vairumā gadījumu maldinātājšūnu atrade urīnā sakrita ar BK virūrijas un BK virēmijas 

atradi, kas noteikta, izmantojot PĶR. Sakritība bija statistiski ticama sešus un deviņus 

mēnešus pēc transplantācijas un gandrīz ticama (p = 0,05) 12 mēnešus pēc transplantācijas (8. 

un 9. tab.). 

 

8. tabula. Maldinātājšūnu saistība ar BK virūriju, kas diagnosticēta ar PĶR  

Laiks pēc 

transplantācijas 

Maldinātājšūnas BK 

virūrija 

Fisher’s Exact 

(p) 

Odds Ratio; 

95 % CI 

3 mēn. 7 pacientiem 3/7 NS  

6 mēn. 8 pacientiem 6/8 0,01 9,6; 1,65 – 56,55 

9 mēn. 4 pacientiem 4/4 0,008 1,3; 1,00 – 1,85 

12 mēn. 4 pacientiem 2/4 0,05 13,0; 1,32 – 127,7 
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9. tabula. Maldinātājšūnu saistība ar BK virēmiju, kas diagnosticēta ar PĶR 

Laiks pēc 

transplantācijas 

Maldinātājšūnas 

 

BK 

virēmija 

Fisher’s Exact 

(p) 

Odds Ratio; 

95 % CI 

3 mēn. 7 pacientiem 2/7 NS  

6 mēn. 8 pacientiem 4/8 0,03 6,6; 1,23 – 35,23 

9 mēn. 4 pacientiem 3/4 0,02 18,0; 1,59 – 202,9 

12 mēn. 4 pacientiem 2/4 0,05 13,0; 1,32 – 127,7 

 

Viena no aktīvas BKV infekcijas klīniskajām izpausmēm ir urīnvada stenoze ar tai 

sekojošu urostāzi transplantētajā nierē (4. att.). Šajā pētījumā urostāze tika diagnosticēta 

pieciem pacientiem un trim no tiem tika diagnosticēta gan BK virēmija, gan BK virūrija, kā 

arī pētījuma laikā attīstījās BKVN.   

 

4. attēls. Urostāze transplantātā 2 mēnešus pēc operācijas pacientam A. S. (Nr. 15), kam vēlāk 

izveidojās BKVN 

 

 

Visiem pacientiem ar ultrasonoskopiski diagnosticētu urostāzi transplantātā tika 

ievietotas nefrostomas un veikta antegrādā pielogrāfija urīnvada obstrukcijas līmeņa 

precizēšanai. Visos gadījumos urīnvada stenoze bija attīstījusies distālā urīnvada trešdaļā (5. 

att.), un tas ir raksturīgi BKV izraisītai stenozei. Visiem pacientiem tika veikta 

neoureterocistostomijas operācija.  
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5. attēls. Urīnvada distālās daļas stenoze ar urostāzi transplantātā pacientei H. B. (Nr. 39), 

kam attīstījusies BKVN deviņus mēnešus pēc transplantācijas. 

 

 

Urostāze transplantātā biežāk tika diagnosticēta pacientiem ar aktīvu BKV infekciju (3 no 16 

(19%) pacientiem) nekā pacientiem, kam netika diagnosticēta aktīva BKV infekcija (2 no 30 

(7 %) pacientiem), tomēr atšķirība nebija statistiski ticama (p = 0,32). Pētījuma laikā 

pacientiem ar urostāzi statistiski ticami (p = 0,04) biežāk attīstījās BKVN (3 no 5 (60 %) 

pacientiem vs 4 no 31 (13%) pacienta).  

 

Kopsavilkums 

 Pirmā gada laikā pēc nieres transplantācijas aktīva BKV infekcija tika diagnosticēta 

apmēram vienai trešdaļai jeb 16 no 46 (35%) pacientu. 

 Aktīvu BKV infekciju biežāk var diagnosticēt nosakot BKV DNS urīna vai asins 

paraugos ar PĶR nekā maldinātājšūnas urīna citoloģiskā izmeklēšanā. 

 Urīnvada stenoze ir svarīga aktīvas BKV infekcijas izpausme un ir saistīta ar vēlāku 

BKVN attīstību. 
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2.1. Poliomas BK vīrusa nefropātijas sastopamības biežums 

 

BKVN diagnosticēta septiņiem no 46 (15 %) pacientiem, kas tika novēroti pilnus 12 

mēnešus. BKVN neattīstījās pirmajos trijos pētījuma mēnešos, bet pēc sešiem mēnešiem tika 

diagnosticēta četriem (9 %) pacientiem ar iepriekš eksistējušu virūriju un virēmiju. Devītajā 

novērošanas mēnesī jauni BKVN gadījumi netika diagnosticēti. Pēc 12 novērošanas 

mēnešiem BKVN bija attīstījusies vēl trijiem (6%) pacientiem ar iepriekšējos sešos mēnešos 

persistējošu BK virēmiju (6.att.) 

 

6.attēls. Ar PĶR diagnosticētas BK virūrijas un virēmijas un BKVN sastopamības biežums 
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BKVN attīstība statistiski ticami bija saistīta ar BK virūriju un virēmiju, bet ne 

maldinātājšūnu atradi 3 – 12 mēnešus pēc nieres transplantācijas (10. tab.) 
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10. tabula. BKVN saistība ar BK virēmijas, virūrijas un maldinātājšūnu atradi  

Laiks Pacienti ar BKVN 

(n = 7) 

Pacienti bez BKVN 

(n = 39) 

Fisher’s test (p) 

2 nedēļas pēc NT 

BK virēmija 1 (14 %) 2 (5 %) NS 

BK virūrija 1 (14 %) 2 (5 %) NS 

3 mēnešus pēc NT 

BK virēmija 5 (71 %) 3 (7,5 %) < 0,001 

BK virūrija 6 (86 %) 7 (18 %) < 0,01 

Maldinātājšūnas 1 (14 %) 6 (15 %) NS 

6 mēnešus pēc NT 

BK virēmija 5 (71 %) 4 (10 %) < 0,01 

BK virūrija 7 (100 %) 9 (23 %) < 0,001 

Maldinātājšūnas 2 (28 %) 6 (15 %) NS 

9 mēnešus pēc NT 

BK virēmija 5 (71 %) 4 (10 %) < 0,01 

BK virūrija 7 (100 %) 8 (20,5 %) < 0,001 

Maldinātājšūnas 2 (28 %) 2 (5 %) NS 

12 mēnešus pēc NT 

BK virēmija 5 (71 %) 0 (0 %) < 0,001 

BK virūrija 7 (100 %) 6 (15 %) < 0,001 

Maldinātājšūnas 2 (2 %) 2 (5 %) NS 

  

 

2.2. Poliomas BK vīrusa nefropātijas riska faktori 

 

Pētījumā tika definēti 18 riska faktori, kas var ietekmēt BKVN attīstību:  

 recipienta faktori: vīriešu dzimums, vecums virs 50 gadiem, liekais svars vai 

aptaukošanās, diabētiska nefropātija kā terminālas nieru mazspējas cēlonis;  

 transplantāta faktori: donora un recipienta HLA nesaderību skaits, pirmreizēja vai 

atkārtota transplantācija, transplantāta aukstuma išēmijas laiks, primāra vai atlikta 

transplantāta funkcija; 
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 lietotās imūnsupresijas faktori: indukcijas imūnsupresijas medikaments, akūtas tremes 

esamība un tās terapija, kurā lietots tikai metilprednizolons vai arī lietots ATG, vai 

uzturošajā imūnsupresijā lietots takrolims, MMF, valganciklovira lietošana CMV 

infekcijas profilaksei. 

Pēc datu statistiskās apstrādes tika iegūti rezultāti, kas apkopoti 11. tabulā.  

 

11. tabula Iespējamie BKVN attīstības riska faktori 

 

Nevienam no analizētajiem riska faktoriem netika atklāta statistiski ticama saistība ar 

BKVN attīstību, lai gan daži faktori pacientiem ar BKVN novēroti procentuāli biežāk.  

BKVN biežāk attīstījās pacientiem, kam uzturošās imūnsupresijas shēmā bija iekļauts 

takrolims, tomēr statistiskā atšķirība bija gandrīz nozīmīga (p = 0,05). Tendence uz biežāku 

BKNV attīstību bija arī pacientiem ar lieko svaru (ĶMI > 25 kg/m
2
) (p = 0,07) un pacientiem, 

Riska faktors Ar BKVN 

(n = 7) 

Bez BKVN 

(n = 39) 

(p) Odds Ratio 

(CI 95%) 

Dzimums (vīr./siev.) 5 / 2 20 / 19 0,43 2,3; 0,41 – 13,7 

Vecums (gadi) 51,7 ± 15,9 43,6 ± 12,9 0,11  

Pacienti > 50 g. v. 4 (57 %) 12 (31 %) 0,21 3,0; 0,58 – 15,5 

ĶMI > 25 kg/m² 6 (86 %) 11 (28 %) 0,07 15,2; 1,64 – 141,8 

ĶMI > 30 kg/m² 2 (28 %) 5 (13 %) 0,29 2,7; 0,41 – 18,0 

Diabētiska nefropātija 2 (28 %) 4 (10 %) 0,22 3,5; 0,50 – 24,32 

HLA nesaderību skaits 5,4 ± 0,5 4,9 ± 0,8 0,14  

Atkārtota transplantācija 3 (43 %) 6 (15 %) 0,12 4,1; 0,73 – 23,29 

Aukstuma išēmija (h) 14 ± 4,3 13 ± 4,8 0,64  

Atlikta funkcija 2 (28 %) 9 (23 %) 1,00 1,3; 0,22 – 8,07 

ATG indukcijā 1 (14 %) 2 (5 %) 0,39 3,1; 0,24 – 39,51 

Simulect indukcijā 5 (71 %) 23 (59 %) 0,4 3,3; 0,03 – 3,11 

Zenapax indukcijā 1 (14 %) 14 (36 %) 0,4 3,0; 0,32 – 28,8 

Akūta treme 3 (43 %) 21 (53 %) 0,69 0,6; 0,12 – 3,36 

ATG tremes terapijā 1 (14 %) 8 (20 %) 1,00 0,6; 0,68 – 6,15 

Takrolims 2 (28 %) 1 (2,5 %) 0,05 15,2; 1,2 – 199,6 

MMF 6 (86 %) 37 (95 %) 0,4 0,3; 0,02 – 4,15 

Nesaņēma valgancikloviru 5 (71 %) 12 (31 %) 0,08 5,6; 0,95 – 33,19 
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kas nesaņēma CMV infekcijas profilaksi ar valgancikloviru (p = 0,08), tomēr statistiski 

ticama atšķirība netika atklāta (11. tab.) 

 

2.3. BKVN ietekme uz nieres transplantātu funkciju un dzīvildzi 

 

Trim (Nr. 13, 27 un 47) no 16 pacientiem, kam pētījuma laikā diagnosticēta aktīva 

BKV infekcija nieres transplantāta biopsija netika plānota, jo viņiem tika atklāta tikai BK 

virūrija bez BK virēmijas. Trim (Nr. 3, 22 un 50) pacientiem, kam transplantāta funkcija 

saglabājas stabila un laba, transplantāta punkcijas biopsija netika piedāvāta. Pārējiem 

pacientiem diagnozes precizēšanai tika piedāvāta transplantāta biopsija, bet divi (Nr.7 un 30) 

pacienti no tās atteicās un astoņiem pacientiem biopsija tika veikta (12. tab.).  

 

12. tabula. Nieres transplantāta biopsijas atrade un transplantātu funkcija pēc gada un diviem 

gadiem pacientiem ar aktīvu BKV infekciju (virūriju un/vai virēmiju). 

Pacienta 

n. p. k. 

BK 

virūrija 

BK 

virēmija 

Biopsija BKVN 

pazīmes 

biopsijā 

Diagnosticēta 

BKVN 

Kreatinīns 

(mmol/l) 

pēc gada 

Kreatinīns 

(mmol/l) 

pēc diviem 

gadiem 

3. ir ir neveic - nav 0,13 0,13 

7. ir ir neveic - ir 0.15 0,18 

8. ir ir veic atrod ir 0,16 0,14 

12. ir ir veic neatrod nav 0,13 0,12 

13. ir nav neveic - nav 0,14 0,13 

15. ir ir veic atrod ir 0,2 HD 

18. ir ir veic neatrod nav 0,09 0,1 

21. ir ir veic atrod ir 0,16 0,18 

22. ir ir neveic - nav 0,11 0,13 

24. ir ir veic neatrod nav 0,12 0,15 

27. ir nav neveic - nav 0,13 0,13 

30. ir ir neveic - ir 0,14 0,17 

39. ir ir veic atrod ir 0,21 Ex.letalis 

43. ir ir veic atrod ir 0,34 HD 

47. ir nav neveic - nav 0,12 0,11 

50. ir ir neveic - nav 0,13 0,13 

HD – hemodialīze, ex.letalis – paciente mirusi ar funkcionējošu transplantātu, pēdējais noteiktais kreatinīns bija 

0,24 mmol/l pēc 22 mēn. 
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Pieciem no astoņiem pacientiem, kam tika izdarīta punkcijas biopsija, iegūtajā 

materiālā konstatētas BKVN raksturīgās pazīmes – izlocīto kanāliņu epitēlijšūnu distrofija, 

vietām nekroze, vietām šūnas ar palielinātiem hiperhromiem kodoliem ar vairākiem 

kodoliņiem (7. att.) 

 

7. attēls. BKVN morfoloģiskā aina gaismas mikroskopijā pacientam V. V. (Nr. 8) ar PAS 

krāsojumu. Redzamas kanāliņu epitēlijšūnas ar palielinātiem kodoliem (bultas) un epitēlijšūnu 

nekroze (bultu gali). Attēla palielinājums – 200 reižu. 

 

 

 

Morfoloģiskā un klīniskā BKVN diagnoze bija statistiski ticami saistīta (p < 0,001; 

OR 3,5; 1,08 – 11,29). 

Pacientiem ar BKNV (n = 7) nieres transplantāta funkcija bija ievērojami un statistiski 

ticami sliktāka nekā pacientiem bez BKVN (n = 39) – kreatinīna līmenis asinīs bija attiecīgi 

0,19 ± 0,07 mmol/l vs 0,12 ± 0,04 mmol/l (p = 0,001) pēc viena gada un 0,16 ± 0,02 mmol/l 

vs 0,13 ± 0,03 mmol/l (p = 0,01) pēc diviem gadiem. 
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Transplantātu dzīvildze 

Visiem 46 pacientiem, kas tika novēroti pētījuma laikā un kam tika veikta BKV 

infekcijas diagnostika, pētījuma pirmā gada beigās nieres transplantāti funkcionēja. Viena 

gada transplantātu dzīvildze bija 92% (46 no 50 pacientiem). Otrā gada laikā pārstāja 

funkcionēt seši transplantāti, no kuriem divi tika zaudēti BKVN dēļ, viens vēlīnas akūtas 

tremes un hroniskas transplantāta nefropātijas dēļ un trīs transplantāti gāja bojā ar pacienta 

nāvi saistītu blakusslimību dēļ, turklāt vienai pacientei iepriekš bija diagnosticēta BKVN. 

Līdz ar to pēc diviem gadiem nefunkcionēja trīs no septiņiem nieres transplantātiem ar BKVN 

un trīs no 39 nieres transplantātiem bez BKVN (42 % vs 7 %, p = 0,006). Divu gadu 

transplantātu dzīvildze bija 80 % (8. att.). 

 

8.attēls.Transplantātu dzīvildze pacientiem ar BKVN un bez tās 
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2.4. BKVN ietekme uz pacientu hospitalizāciju un mirstību 

 

Pētījuma dalībnieki pirmā gada laikā kopumā tika hospitalizēti 80 reizes, ieskaitot 

pirmo hospitalizācijas reizi, kad tika veikta nieres transplantācijas operācija. 30 bija atkārtotas 

hospitalizācijas epizodes. 26 no tām bija saistītas ar nieres transplantācijas sarežģījumiem, un 

četras – ne (akūts koronārs sindroms, akūts holecistīts, prostatas adenomas operācija un 

divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimības paasinājums). 

29 (58%) pacientiem pirmā hospitalizācijas reize bija arī vienīgā. 15 (30 %) pacienti 

pirmos 12 mēnešos tika hospitalizēti divas reizes, trīs (6 %) pacienti – trīs reizes un trīs (6%) 

pacienti – četras reizes.  

Atkārtotas hospitalizācijas cēloņi bija šādi. 

Pacientiem ar BKVN: 

 urostāze nieres transplantātā – četras reizes 

 aizdomas par BKVN, biopsijas veikšanai – četras reizes 

 infekcija – trīs reizes (divas – urīnceļu infekcija, viena – CMV infekcija) 

 akūta treme – divas reizes  

Pacientiem bez BKVN: 

 akūta treme – trīs reizes 

 aizdomas par BKVN, biopsijas veikšanai – trīs reizes 

 infekcija – divas reizes (viena – CMV infekcija, viena – operācijas brūces infekcija) 

 limfocēle operācijas brūcē – divas reizes 

 citi iemesli – trīs reizes (viena – urostāze, viena – toksisks hepatīts, viena – 

membranoproliferatīva glomerulonefrīta recidīvs transplantātā) 

 

Pacienti ar BKVN (n = 7) tika hospitalizēti statistiski ticami biežāk nekā pacienti bez 

BKVN (n = 39), attiecīgi 3,0 ± 1,1 epizode vs 1,4 ± 0,5 epizodes gada laikā (p < 0,001). Tātad 

pacientiem ar BKVN hospitalizācijas biežums bija viens gadījums uz 5 ± 3,3 novērošanas 

mēnešiem. Turpretī pacientiem bez BKVN – viens gadījums uz 9,6 ± 3,0 novērošanas 

mēnešiem (p = 0,001). 
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Pacientu dzīvildze 

Divi no 50 (4%) pētījumā iekļautiem pacientiem nomira pirmajos trijos pētījuma 

mēnešos pēc nieres transplantācijas (viens akūta pankreatīta ar sekojošu zarnu perforāciju un 

akūta peritonīta dēļ, otrs plaušu artērijas trombembolijas dēļ). Viena gada pacientu dzīvildze 

bija 96% (48 no 50 pacientiem). Tālākā novērošanā netika iekļautas vēl divas pacientes, kas 

bija zaudējušas nieres transplantātu pirmajos trijos mēnešos (vienai pacientei primāri 

nefunkcionējošs transplantāts, otrai – nieres transplantāta artēriju tromboze, infarkti un 

nekroze ar sekojošu transplantektomiju) un turpināja hemodialīzi. 

Līdz ar to pētījumā tika novēroti 46 pacienti, kuri visi arī pētījuma pirmā gada beigās 

bija dzīvi. Vēl pēc viena gada dzīvi bija 43 pacienti un trīs pacienti bija miruši. Viņu nāves 

iemesli bija šādi: melanoma ar multiplām metastāzēm, aknu ciroze un koronārā sirds slimība 

ar akūtu miokarda infarktu. Pacientu nāve pēc 24 mēnešiem statistiski ticami (OR 3.0 [0.96 – 

9.3], p < 0,01) bija saistīta ar nefunkcionējošu transplantātu pēc 24 mēnešiem, bet nebija 

saistīta ar BKVN esamību (p = NS). Tikai vienai no mirušajām pacientēm (nāves iemesls – 

akūts miokarda infarkts) iepriekš bija diagnosticēta BKVN. Divu gadu pacientu dzīvildze bija 

90% (45 no 50 pacientiem) (9. att.). 

 

9. attēls. Pacientu dzīvildze ar BKVN un bez tās 
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Kopsavilkums 

 Pirmā gada laikā pēc nieres transplantācijas BKVN attīstījās 15 % pacientu. Tās 

attīstība nenotiek strauji. Pirmie BKVN gadījumi tika diagnosticēti sešus mēnešus pēc 

nieres transplantācijas. 

 Nozīmīgi BKVN priekšvēstneši ir BK virēmija un virūrija, kas diagnosticēti ar PĶR 

metodi.  

 Klīniski diagnosticēta BKVN vairumā gadījumu tiek apstiprināta arī morfoloģiski. 

 BKVN ievērojami pasliktina nieres transplantāta funkciju un dzīvildzi, bet neietekmē 

pacientu dzīvildzi, lai gan pacienti ar BKVN tiek biežāk hospitalizēti un līdz ar to 

palielinās to ārstēšanas izmaksas. 

 

 

3.1. BKV un β-herpesvīrusu infekcijas biežums nieres transplantātu 

donoriem 

 

Pētījumā ietvaros tika analizēti 27 nieres transplantātu donoru asins paraugi, lai atklātu 

latenti persistējošas vai aktīvas vīrusu infekcijas.  

Nevienam donoram asinīs netika atklāta aktīva BKV infekcija. 

Latenti persistējoša β-herpesvīrusu infekcija tika diagnosticēta 23 (85 %) donoriem: 

septiņiem (26 %) no tiem – CMV infekcija, pieciem (18,5 %) – HHV-6 infekcija un 19 (70 

%) – HHV-7 infekcija. Astoņiem (30 %) donoriem tika atklāta vienlaicīga vairāku vīrusu 

infekcija: trijiem (11 %) – latenti persistējošas CMV un HHV-7 infekcijas kombinācija, 

četriem (15 %) – latenti persistējošas HHV-6 un HHV-7 infekcijas kombinācija un vienam (4 

%) – visu trīs β-herpesvīrusu latenta infekcija. 

Aktīva β-herpesvīrusu infekcija tika atklāta četriem (15 %) donoriem: diviem (7,5 %) 

no tiem – CMV infekcija un diviem (7,5 %) – HHV-7 infekcija. Nevienam no donoriem 

nenovēroja šo infekciju klīniskās izpausmes. Abi recipienti, kam tika transplantētas nieres no 

donoriem ar aktīvu CMV infekciju, saņēma tās profilaksi ar valgancikloviru, un nevienam no 

viņiem neattīstījās primāra CMV infekcija. Abām recipientēm, kam tika transplantētas nieres 

no donoriem ar aktīvu HHV-7 infekciju, bija latenti persistējoša HHV-7 infekcija, un vienai 

trīs mēnešus, otrai sešus mēnešus pēc transplantācijas atklāja aktīvu HHV-7 infekciju, kā arī 

aktīvu BKV infekciju.  
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3.2. Aktīvas BKV un β-herpesvīrusu infekcijas biežums un mijiedarbība nieres 

transplantātu recipientiem 

 

Šajā pētījumā bez BKV infekcijas pacientiem pēc nieres transplantācijas tika 

monitorētas arī β-herpesvīrusu infekcijas.  

 

Pirms nieres transplantācijas aktīva BKV infekcija netika konstatēta nevienam 

recipientam, bet 12 (24 %) pacientiem tika diagnosticēta aktīva β-herpesvīrusu infekcija, 

vienam (2 %) no tiem – HHV-6 infekcija, un 11 (22 %) pacientiem – aktīva HHV-7 infekcija. 

Dubultas vai jauktas infekcijas netika atrastas. Pirms transplantācijas nevienam no pacientiem 

nebija šo infekciju klīnisku izpausmju. 

 

Pēc nieres transplantācijas visbiežāk diagnosticēta aktīva HHV-7 infekcija (26 – 37 % 

gadījumu), vidēji bieži – aktīva CMV infekcija (2 – 26 % gadījumu) un visretāk aktīva HHV-

6 infekcija (0 – 13 % gadījumu) (13. tab.). 

 

13. tabula. Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju sastopamības biežums 

Vīrusu 

infekcija 

2 ned. pēc   

NT 

3 mēn. pēc 

NT 

6 mēn. pēc 

NT 

9 mēn. pēc 

NT 

12 mēn. pēc 

NT 

CMV 6/50 (11,5 %) 12/46 (26 %) 12/46 (26 %) 6/46 (13 %) 1/46 (2 %) 

HHV-6 6/50 (11,5 %) 6/46 (13 %) 5/46 (11 %) 5/46 (11 %) 0/46 (0 %) 

HHV-7 19/50 (36,5%) 14/46 (30 %) 12/46 (26 %) 17/46 (37 %) 14/46 (30 %) 

 

Pētījuma laikā, 2007. un 2008. gadā pirmos 3 mēnešus pēc nieres transplantācijas 30 

no 50 (60 %) pacientiem saņēma CMV infekcijas profilaksi ar valgancikloviru. 19 (38 %) 

pacienti saņēma 900 mg valganciklovira dienā p/o, bet 11 (22 %) pacienti, leikopēnijas vai 

sliktākas nieres transplantāta funkcijas dēļ, 450 mg valganciklovira dienā p/o. Aktīva CMV 

infekcija pirmajos trīs mēnešos attīstījās septiņiem no 29 pacientiem, kas bija novēroti 12 

mēnešus un kas saņēma profilaksi ar valgancikloviru, un septiņiem no 17 pacientiem, kas 

nesaņēma profilaksi (24 % vs 41 %, p = 0,32). Tomēr sestajā mēnesī pēc transplantācijas jauni 

aktīvas CMV infekcijas gadījumi tika konstatēti astoņiem no 29 pacientiem, kas saņēma 

profilaksi pirmajos trijos mēnešos, bet neviens jauns CMV infekcijas gadījums netika atklāts 

pacientu grupā, kas nesaņēma profilaksi, (28 % vs 0 %, p = 0,019). Tādējādi CMV profilakse 
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ar valgancikloviru noteica diezgan augsto aktīvas CMV infekcijas incidenci sešus mēnešus 

pēc nieres transplantācijas. 

 

Aktīvas β-herpesvīrusu infekcijas ietekme uz BKV aktivāciju atšķīrās dažādos 

pētījuma laikos. Aktīva HHV-6 un HHV-7 infekcija divas nedēļas pēc transplantācijas bija 

statistiski ticami saistīta ar BKV aktivāciju attiecīgā laika periodā (10. att.). 

 

10. attēls.  Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju saistība ar BK virēmiju (A) un virūriju (B) divas 

nedēļas pēc transplantācijas  
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Trīs mēnešus pēc transplantācijas netika atklāta nozīmīga aktīvu β-herpesvīrusu 

ietekme uz BKV aktivāciju (11. att).  
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11. attēls.  Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju ietekme uz BK virēmijas (A) un virūrijas (B) 

attīstību trīs mēnešus pēc transplantācijas  
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Sešus mēnešus pēc transplantācijas tikai aktīva CMV infekcija bija statistiski ticami 

saistīta ar BK virēmiju (p = 0,04, OR 5,36; 1,13 – 25,26). Pārējiem β-herpesvīrusiem nebija 

ietekmes uz BKV aktivāciju šī pētījuma laikā (12.att.).  

 

12. attēls. Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju saistība ar BK virēmiju (A) un virūriju (B) sešus 

mēnešus pēc transplantācijas  
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Savukārt deviņus mēnešus pēc transplantācijas aktīva HHV-6 infekcija bija saistīta 

gan ar BK virēmiju, gan BK virūriju (13. att.).  
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13. attēls.  Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju ietekme uz BK virēmiju (A) un virūriju (B) 

deviņus mēnešus pēc transplantācijas  
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Divpadsmit mēnešus pēc transplantācijas tikai aktīva HHV-7 infekcija bija statistiski 

ticami saistīta ar BKV aktivāciju (14. att.). 

 

14. attēls.  Aktīvu β-herpesvīrusu infekciju ietekme uz BK virēmiju (A) un virūriju (B) 12 

mēnešus pēc transplantācijas  
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Dubulta un jaukta vīrusu infekciju aktivācija pirmo reizi atklāta divas nedēļas pēc 

nieres transplantācijas. Aktīva BKV infekcija tika diagnosticēta trijiem (6 %) recipientiem. 

Diviem no šiem recipientiem konstatēta arī vienlaicīga HHV-6 reaktivācija, un visiem trim 

pacientiem – arī vienlaicīga HHV-7 reaktivācija. Tālākā pētījuma gaitā vienlaicīga BKV un 

kāda no β-herpesvīrusiem aktivācija (dubulta infekcija) identificēta dažādam pacientu skaitam 

dažādos laikos pēc transplantācijas. Visbiežāk kombinējās aktīva HHV-7 un BKV infekcija, 

retāk – aktīva HHV-6 vai CMV ar aktīvu BKV (14. tab.). Jaukta aktīva infekcija, t.i., BKV 

kombinācijā ar divām vai trim β-herpesvīrusu infekcijām, diagnosticēta retāk nekā dubulta 

infekcija: trīs mēnešus pēc transplantācijas tikai vienam pacientam (2 %), pēc sešiem 

mēnešiem trijiem pacientiem (6,5 %) un pēc deviņiem mēnešiem pieciem pacientiem (11 %) 

(14. tab.).  

 

14. tabula. Aktīva dubulta un jaukta vīrusu infekcija 

Vīrusu 

infekcijas 

2 ned. pēc 

NT 

3 mēn. pēc 

NT 

6 mēn. pēc 

NT 

9 mēn. pēc 

NT 

12 mēn. pēc 

NT 

CMV+BKV 0/50 (0 %) 4/46 (9 %) 6/46 (13 %) 2/46 (4 %) 0/46 (0 %) 

HHV-6 +BKV 2/50 (4 %) 3/46 (6,5 %) 2/46 (4 %) 5/46 (11 %) 0/46 (0 %) 

HHV-7 +BKV 3/50 (6 %) 6/46 (13 %) 6/46 (13 %) 6 (13 %) 7/46 (15 %) 

Jaukta 2/50 (4 %) 1/46 (2 %) 3/46 (6,5 %) 5/46 (11 %) 0/46 (0 %) 

 

 

 

3.3. Dubultu un jauktu aktīvu vīrusu infekciju ietekme uz nieres transplantātu 

funkciju. 

 

Pirmajā pusgadā pēc transplantācijas operācijas dubulta un jaukta vīrusu infekcija 

nepasliktināja nieres transplantāta funkciju, bet pēc deviņiem un 12 mēnešiem BKV un HHV-

6 vai HHV-7 aktīvu infekciju kombinācija vai jaukta infekcija, iesaistot arī CMV, statistiski 

ticami pasliktināja nieres transplantāta funkciju (15. tab.). 
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15. tabula. Dubultas un jauktas vīrusu infekcijas ietekme uz nieres transplantāta funkciju 

Vīrusu 

infekcija 

Pacienti ar infekciju Pacienti bez infekcijas 

p Pacientu 

skaits 

Kreatinīns 

asinīs 

Pacientu 

skaits 

Kreatinīns 

asinīs 

3 mēnešus pēc NT 

CMV+BKV 4 (9 %) 0,11 ± 0,03 42 (91 %) 0,12 ± 0,03 NS 

HHV6+BKV 3 (6,5 %) 0,14 ± 0,05 43 (93,5 %) 0,12 ± 0,03 NS 

HHV7+BKV 6 (13 %) 0,13 ± 0,02 40 (87 %) 0,12 ± 0,03 NS 

Jaukta 1 (2 %) 0,09 45 (98 %) 0,12 ± 0,03 NS 

6 mēnešus pēc NT 

CMV+BKV 6 (13 %) 0,14 ± 0,05 40 (87 %) 0,12 ± 0,03 NS 

HHV6+BKV 2 (4 %) 0,16 ± 0,09 44 (96 %) 0,12 ± 0,03 NS 

HHV7+BKV 6 (13 %) 0,12 ± 0,03 40 (87 %) 0,12 ± 0,04 NS 

Jaukta 3 (6,5 %) 0,11 ± 0,03 43 (93,5 %) 0,12 ± 0,04 NS 

9 mēnešus pēc NT 

CMV+BKV 2 (4 %) 0,16 ± 0,06 44 (96 %) 0,12 ± 0,03 NS 

HHV6+BKV 5 (11 %) 0,17 ± 0,03 41 (89 %) 0,12 ± 0,03 0,001 

HHV7+BKV 6 (13 %) 0,15 ± 0,03 40 (87 %) 0,12 ± 0,03 0,05 

Jaukta 5 (11 %) 0,15 ± 0,03 41 (89 %) 0,12 ± 0,03 0,03 

12 mēnešus pēc NT 

HHV7+BKV 7 (15 %) 0,17 ± 0,08 39 (85 %) 0,13 ± 0,04 0,04 

 

 

Pacientiem ar dubultu vīrusu infekciju nieres transplantāti savu funkciju zaudēja 

procentuāli biežāk, tomēr atšķirība statistiski ticama bija tikai pacientiem ar aktīvu HHV-6 un 

BKV infekcijas kombināciju vai bez tās (p = 0,002). Pacientu dzīvildzi dubulta aktīva vīrusu 

infekcija neietekmēja. Jaukta aktīva vīrusu infekcija neietekmēja ne transplantātu, ne pacientu 

dzīvildzi (16. tab.). 
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16. tabula. Nieres transplantātu dzīvildze divus gadus pacientiem ar dubultu vai jauktu vīrusu 

infekciju. 

Infekciju 

kombinācija 

Pacientiem ar infekciju Pacientiem bez infekcijas 
Log Rank 

(Mantel Cox) 
Zaudēti 

transplantāti 

Funkcionējoši 

transplantāti 

Zaudēti 

transplantāti 

Funkcionējoši 

transplantāti 

CMV+BKV 1 (17 %) 5 (83 %) 5 (12,5 %) 35 (87,5 %) 0,08, p = 0,7 

HHV-6 

+BKV 
2 (67 %) 1 (33 %) 4 (9 %) 39 (91 %) 

9,39, 

p = 0,002 

HHV-7 

+BKV 
2 (18 %) 9 (82 %) 4 (11 %) 31 (89 %) 0,6, p = 0,4 

Jaukta 1 (11 %) 8 (89 %) 5 (13 %) 32 (87 %) 0,04, p = 0,8 

 

Kopsavilkums 

 Donoriem BK virēmija netiek nenovērota. Donoram konstatēta aktīva CMV infekcija 

recipientam nerada sarežģījumus, ja tiek nozīmēta tās profilaktiska terapija. 

 Pacientiem pēc nieres transplantācijas visbiežāk sastopama aktīva HHV-7 infekcija, 

vidēji bieži – aktīva CMV infekcija, bet visretāk – aktīva HHV-6 infekcija. 

 Pacientiem, kas saņēma CMV profilaksi ar valgancikloviru, CMV infekcija reaktivējās 

vēlāk nekā pacientiem, kas to nesaņēma. 

 Aktīva β-herpesvīrusu un BKV kombinācija pasliktina nieres transplantātu funkciju 

otrajā pusgadā pēc operācijas un veicina transplantātu bojāeju, bet neietekmē pacientu 

dzīvildzi. 

 

 

4.1. Imūnsupresīvās terapijas ietekme uz BKV aktivāciju 

 

Šajā pētījumā iekļautie pacienti saņēma četrkāršu imūnsupresīvo terapiju: indukcijas 

imūnsupresiju ar monoklonālām vai poliklonālām antivielām un trīskāršu uzturošo 

imūnsupresiju, kas sastāvēja no glikokortikoīdiem, antiproliferatīviem medikamentiem un 

kalcineirīna inhibitoriem.  

 

Aktīva BKV infekcija 12 mēnešu novērošanas periodā tika diagnosticēta 16 

recipientiem, 13 no tiem tika atklāta gan BK virēmija, gan BK virūrija, bet trijiem 
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recipientiem – tikai BK virūrija. Dažādos novērošanas posmos recipientu skaits ar aktīvu 

BKV infekciju bija atšķirīgs, līdz ar to arī pacientu skaits, kuriem imūnsupresīvā terapija tika 

koriģēta bija dažāds, tādēļ tās ietekme uz BKV aktivāciju tika analizēta atsevišķi pa 

novērošanas laika posmiem. 

 

Otrajā nedēļā pēc nieres transplantācijas BKV aktivācija (gan BK virēmija, gan BK 

virūrija) konstatēta trijiem pacientiem. Imūnsupresīvo medikamentu devas šiem pacientiem 

bija tikai nedaudz lielākas nekā pacientiem bez BKV aktivācijas, un statistiski ticama to 

ietekme uz BKV aktivāciju netika novērota. Imūnsupresīvo medikamentu vidējās devas 

pacientiem ar BKV aktivāciju vai bez tās bija šādas:  

- prednizolona deva: 21,6 ± 5,7 mg vs 20,6 ± 3,7 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 2000 ± 0 mg vs 1902 ± 253 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 333 ± 76 mg vs 247 ± 75 mg dienā, p = NS, un līdz ar to 

ciklosporīna A līmenis asinīs bija 184 ± 13 vs 152 ± 61 ng/ml, p = NS.  

 

Trīs mēnešus pēc transplantācijas BK virēmija diagnosticēta astoņiem pacientiem, un 

viņi bija saņēmuši nozīmīgi lielākas ciklosporīna A devas šajā laika periodā. Arī vidējais 

ciklosporīna A līmenis asinīs šiem pacientiem bija lielāks, bet starpība nebija statistiski 

ticama. Imūnsupresīvo medikamentu vidējās devas pacientiem ar BK virēmiju vai bez tās bija 

šādas:   

- prednizolona deva: 9,6 ± 1,6 mg vs 9,8 ± 1,3 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1812 ± 258 mg vs 1720 ± 386 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 275 ± 82 mg vs 208 ± 53 mg dienā, p = 0,01, bet ciklosporīna A 

līmenis asinīs bija 157 ± 14 vs 140 ± 32 ng/ml, p = NS.   

BK virūrija trīs mēnešus pēc transplantācijas atklāta 12 pacientiem, un arī viņi bija 

saņēmuši nozīmīgi lielākas ciklosporīna A devas, attiecīgi imūnsupresīvo medikamentu 

vidējās devas: 

- prednizolona deva: 9,7 ± 1,3 mg vs 9,8 ± 1,3 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1875 ± 226 mg vs 1686 ± 396 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 275 ± 63 mg vs 200 ± 50 mg dienā, p < 0,001, bet ciklosporīna 

A līmenis asinīs bija 153 ± 14 vs 139 ± 34 ng/ml, p = NS.    
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Sešus mēnešus pēc transplantācijas BK virēmija konstatēta deviņiem pacientiem, un tā 

bija statistiski ticami saistīta ar lielākām ciklosporīna A devām šajā laikā. Imūnsupresīvo 

medikamentu vidējās devas pacientiem ar BK virēmiju un bez tās bija šādas: 

- prednizolona deva: 6,9 ± 2,4 mg vs 6,7 ± 2,1 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1857 ± 243 mg vs 1653 ± 435 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 293 mg ± 86 vs 200 ± 46 mg dienā, p < 0,001, bet ciklosporīna 

A līmenis asinīs bija 145 ± 53 vs 128 ± 33 ng/ml, p = NS.    

BK virūrija šajā laika periodā diagnosticēta 15 recipientiem, un viņi bija saņēmuši 

statistiski ticami lielākas divu imūnsupresīvo medikamentu - MMF un ciklosporīna A devas, 

attiecīgi: 

- prednizolona deva: 6,8 ± 2,2 mg vs 6,7 ± 2,1 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1923 ± 187 mg vs 1581 ± 446 mg dienā, p = 0,01,  

- ciklosporīna A deva: 265 ± 77 mg vs 196 ± 49 mg dienā, p = 0,001, bet ciklosporīna 

A līmenis asinīs bija 139 ± 49  vs 128 ± 31 ng/ml, p = NS.    

 

Deviņus mēnešus pēc transplantācijas BK virēmija atklāta deviņiem pacientiem, bet 

tai nebija nozīmīgas saistības ar tajā laikā saņemto imūnsupresiju. Attiecīgi vidējās 

medikamentu devas pacientiem ar BK virēmiju vai bez tās bija šādas: 

- prednizolona deva: 5,5 ± 3,0 mg vs 5,1 ± 2,3 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1777 ± 263 mg vs 1634 ± 436 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 242 ± 83 mg vs 204 ± 55 mg dienā, p = NS, un līdz ar to  

ciklosporīna A līmenis asinīs bija 114 ± 40 vs 129 ± 38 ng/ml, p = NS    

BK virūrija šajā laika periodā konstatēta 15 pacientiem un tika novērots, ka viņi bija 

saņēmuši gandrīz statistiski ticami lielākas MMF un ciklosporīna A devas. Imūnsupresija 

pacientiem ar BK virūriju vai bez tās bija šāda: 

- prednizolona deva: 5,7 ± 3,0 mg vs 4,9 ± 2,1 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1846 ± 240 mg vs 1584 ± 442 mg dienā, p = 0,05,  

- ciklosporīna A deva: 250 ± 79 mg vs 194 ± 43 mg dienā, p = 0,07, bet ciklosporīna A 

līmenis asinīs bija 114 ± 40 vs 129 ± 38 ng/ml, p = NS.    

 

Divpadsmit mēnešus pēc transplantācijas BK virēmija persistēja pieciem pacientiem, 

un viņiem šajā laikā bija statistiski nozīmīgi lielākas prednizolona un ciklosporīna A devas, 

attiecīgi vidējās medikamentu devas pacientiem ar BK virēmiju un bez tās bija šādas: 

- prednizolona deva: 6,5 ± 2,8 mg vs 3,5 ± 2,6 mg dienā, p = 0,02,  
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 - MMF deva: 1750 ± 288 mg vs 1609 ± 438 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva 316 ± 57 mg vs 191 ± 53 mg dienā, p < 0,001, bet ciklosporīna 

A līmenis asinīs bija 102 ± 25  vs 120 ± 30 ng/ml, p = NS.    

BK virūrija šajā laika periodā vēl saglabājās 13 pacientiem, un viņiem tikai 

ciklosporīna A devas bija statistiski nozīmīgi lielākas nekā pacientiem bez BK virūrijas: 

- prednizolona deva: 4,4 ± 2,9 mg vs 3,5 ± 2,6 mg dienā, p = NS,  

- MMF deva: 1791 ± 257 mg vs 1555 ± 462 mg dienā, p = NS,  

- ciklosporīna A deva: 236 ± 80 vs 187 ± 49 mg dienā, p = 0,02, bet ciklosporīna A 

līmenis asinīs 109 ± 33 vs 122 ± 28 ng/ml, p = NS.  

 

 

4.2. Imūnsupresīvās terapijas ietekme uz BKVN attīstību 

 

BKVN diagnosticēja 7 no 46 (15%) pacientiem, kuri tika novēroti 12 mēnešus. Šajā 

pētījumā nenovēroja statistiski ticamu atšķirību BKVN attīstības biežumā pacientiem, kam 

tika lietoti dažādi indukcijas imūnsupresijas medikamenti. Trīs no 46 (6,5%) pacientiem 

saņēma poliklonālās antivielas (ATG-Fresenius) indukcijas imūnsupresijai, un vienam no 

viņiem attīstījās BKVN, diviem – neattīstījās (1 no 7 (14 %) vs 2 no 39 (5 %), p = 0,39). 

Monoklonālās antivielas indukcijas imūnsupresijai saņēma 43 pacienti: Basiliximab 

(Simulect) saņēma 28 pacienti, Daclizumab (Zenapax) – 15 pacienti. BKVN tika novērota 

pieciem no 28 (18 %) pacientiem Basiliximab grupā un vienam no 15 (6%) pacientiem 

Daclizumab grupā (p = 0,403). 

 

Uzturošajā imūnsupresijā pacienti saņēma prednizolonu kombinācijā ar vienu no 

antiproliferatīvajiem medikamentiem un vienu no kalcineirīna inhibitoriem.  

 

Prednizolona deva neietekmēja BKVN attīstību pirmajā pusgadā pēc nieres 

transplantācijas, bet otrajā pusgadā pacienti, kam attīstījās BKVN, bija saņēmuši statistiski 

ticami lielākas prednizolona devas (17. tab.). 
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17. tabula. Prednizolona devas pacientiem ar BKVN vai bez tās 

 2 ned. 

pēc NT 

3 mēn. 

pēc NT 

6 mēn. 

pēc NT 

9 mēn. 

pēc NT 

12 mēn. 

pēc NT 

Ar 

BKVN 

Pac. skaits (n) 7 7 7 7 5 

Deva (mg) 22,14 ± 2,7 9,64 ± 0,9 7,5 ± 2,5 7,14 ± 3,0 5,7 ± 2,7 

Bez 

BKVN 

Pac. skaits (n) 39 39 39 38 30 

Deva (mg) 20,58 ± 4,2 9,87 ± 1,4 6,64 ± 2,0 4,84 ± 2,2 3,48 ± 5,7 

T-test (p) 0,3 0,7 0,3 0,02 0,05 

 

Uzturošajā imūnsupresijā gan pacienti ar BKVN, gan bez BKVN no 

antiproliferatīvajiem medikamentiem saņēma MMF vai azatioprīnu. Pirmo mēnesi pēc nieres 

transplantācijas visi pacienti saņēma MMF un tā deva lielākajai daļai (86 %) pacientu bija 2 g 

dienā. Pēc trijiem mēnešiem vienam pacientam leikopēnijas dēļ MMF tika atcelts, un viņam 

visā turpmākā pētījuma gaitā netika novērota ne BKV, ne kāda β-herpesvīrusa aktivācija. Pēc 

pusgada MMF vairs nesaņēma četri pacienti, un diviem (vienam BKNV grupā, otram bez 

BKVN) no viņiem tas tika aizstāts ar azatioprīnu devā 100 mg dienā. Divi pacienti, kam bija 

diagnosticēta BKVN, MMF saņēma reducētā devā – 1500 mg dienā. Pēc deviņiem mēnešiem 

vēl vienai pacientei ar BKVN MMF deva tika reducēta uz 1500 mg dienā. Pirmā gada beigās 

četri no septiņiem pacientiem ar BKVN saņēma MMF 1500 mg dienā, divi – 2000 mg dienā 

un viens – azatioprīnu 100 mg dienā. Arī daļai pacientu, kam neattīstījās BKVN, gada laikā 

tika reducētas MMF devas. Tas tika darīts leikopēnijas vai gastrointestinālo blakņu dēļ. 

Tomēr bija vērojama tendence, ka pacienti, kam attīstījās BKVN, gada laikā saņēma lielākas 

MMF devas nekā pacienti, kam neattīstījās BKVN (18. tab.). 

 

18. tabula. MMF devas pacientiem ar BKVN vai bez tās 

 2 ned. 

pēc NT 

3 mēn. 

pēc NT 

6 mēn. 

pēc NT 

9 mēn. 

pēc NT 

12 mēn. 

pēc NT 

Ar 

BKVN 

Pac. skaits (n) 7 7 6 6 6 

Deva (mg) 1928 ± 

188 

1857 ± 

242 

1833 ± 

258 

1750 ± 

418 

1666 ± 

408 

Bez 

BKVN 

Pac. skaits (n) 39 38 36 36 36 

Deva (mg) 1890 ± 

272 

1714 ± 

382 

1662 ± 

433 

1650 ± 

426 

1615 ± 

449 

T-test (p) 0,7 0,3 0,3 0,6 0,7 
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Uzturošajā imūnsupresijā no kalcineirīna inhibitoriem pacienti saņēma ciklosporīnu A 

vai takrolimu. Vairums (96 %) pacientu pirmajā mēnesī saņēma ciklosporīnu A, bet divi 

pacienti jau divas nedēļas pēc transplantācijas tika ārstēti ar takrolimu, jo viņiem iepriekš bija 

diagnosticēta akūta III pakāpes treme. Pēc trim mēnešiem takrolimu saņēma trīs pacienti, un 

diviem no viņiem tālākā pētījuma gaitā attīstījās BKVN. Sestajā mēnesī pēc transplantācijas 

vienam pacientam, kam attīstījās BKVN, takrolims tika aizvietots ar ciklosporīnu A, bet 

viņam atkārtoti attīstījās akūta II pakāpes treme un viņš turpmāk atkal saņēma takrolimu. 

Takrolima vidējā deva pacientiem ar BKVN bija 3,6 ± 0,5 mg dienā, bet pacientam bez 

BKVN 4 mg dienā (p = NS). Pētījuma sākumā ciklosporīnu A saņēma 44 pacienti, bet beigās 

– 40 pacienti. Pacienti, kam pētījuma laikā attīstījās BKVN, gada laikā bija saņēmuši 

statistiski ticami lielākas ciklosporīna A devas nekā pacienti, kam BKVN neattīstījās (19. 

tab.).  

 

19. tabula. Ciklosporīna A devas pacientiem ar BKVN vai bez tās 

 2 ned. 

pēc NT 

3 mēn. 

pēc NT 

6 mēn. 

pēc NT 

9 mēn. 

pēc NT 

12 mēn. 

pēc NT 

Ar 

BKVN 

Pac. skaits (n) 6 5 6 5 5 

Deva (mg) 308 ± 66 310 ± 41 300 ± 44 300 ± 70 270 ± 83 

Bez 

BKVN 

Pac. skaits (n) 38 36 35 35 35 

Deva (mg) 257 ± 56 205 ± 53 201 ± 52 198 ± 49 191 ± 53 

T-test (p) 0,05 <0,001 <0,001 <0,001 0,007 

 

Ciklosporīna A dažādās biopieejamības dēļ, tā līmenis asinīs pacientiem tika regulāri 

monitorēts. Visā pētījumā laikā ciklosporīna A līmenis asinīs bija atbilstošs Latvijas 

Transplantācijas centrā pieņemtajai uzturošās imūnsupresijas shēmai. Tomēr jau pirmajos 

trijos mēnešos pēc transplantācijas bija vērojama tendence, ka pacientiem, kam vēlāk attīstījās 

BKVN, ciklosporīna A līmenis asinīs bijā augstāks nekā pacientiem, kam BKVN neattīstījās. 

Sākot ar sesto pēctransplantācijas mēnesi, pacientiem ar diagnosticētu BKVN ciklosporīna A 

līmenis asinīs tika mērķtiecīgi samazināts. Tas redzams 20. tabulā: pacientiem ar BKVN 

deviņus un 12 mēnešus pēc transplantācijas ciklosporīna A līmenis asinīs bija zemāks nekā 

pacientiem bez BKVN, tomēr starpība nebija statistiski ticama. 
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20. tabula. Ciklosporīna A līmenis asinīs pacientiem ar BKVN vai bez tās 

 2 ned. 

pēc NT 

3 mēn. 

pēc NT 

6 mēn. 

pēc NT 

9 mēn. 

pēc NT 

12 mēn. 

pēc NT 

Ar 

BKVN 

Pac. skaits (n) 6 5 6 5 5 

Līmenis (ng/ml) 188 ± 29 161 ± 13 145 ± 61 103 ± 36 100 ± 18 

Bez 

BKVN 

Pac. skaits (n) 38 36 35 35 35 

Līmenis (ng/ml) 159 ± 55 140 ± 32 129 ± 32 129 ± 38 121 ± 31 

T-test (p) 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

 

Diviem pacientiem, kas pētījuma laikā kā trešo uzturošās imūnsupresijas komponentu 

saņēma sirolimu, BKVN neattīstījās.  

Viens pacients no ceturtās pēctransplantācijas nedēļas saņēma divkāršu (prednizolons 

un MMF) uzturošo imūnsupresiju, un arī viņam BKVN neattīstījās. 

 

Kopsavilkums 

 BKV reaktivāciju visos laikos pēc transplantācijas noteica lielāka ciklosporīna 

A deva, bet otrajā pusgadā pēc transplantācijas ar biežāku BKV aktivāciju bija 

saistīta arī lielāka MMF un prednizolona deva. 

 BKVN attīstību neietekmēja lietotā indukcijas imūnsupresija, bet biežāk 

BKVN attīstījās pacientiem, kas saņēma lielāku absolūto ciklosporīna A devu 

visu pirmo pēctransplantācijas gadu neatkarīgi no tā līmeņa asinīs un lielāku 

prednizolona devu otrajā pusgadā pēc transplantācijas. 
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Pētījuma retrospektīvās daļas datu analīze 

 

5.1. Nieres transplantācijas rezultāti pacientiem retrospektīvā grupā 

 

Retrospektīvajā grupā tika iekļauts 131 pieaudzis nieres transplantāta recipients. Lai 

iegūtu salīdzināmus rezultātus, arī retrospektīvās grupas pacientu novērošana tika turpināta 

divus gadus tāpat kā prospektīvās grupas pacientiem,. 

Pirmā gada laikā retrospektīvajā grupā pārstāja funkcionēt 16 (12 %) nieres 

transplantāti. Septiņi no tiem (5 %) gāja bojā pirmajā mēnesī pēc transplantācijas (viens – 

nieres vēnas trombozes dēļ, trīs – smagas III pakāpes vaskulāras tremes dēļ un trīs – primāri 

nefunkcionējoši). Vēl četri transplantāti tika zaudēti pacienta nāves dēļ (trīs – kardiovaskulāru 

sarežģījumu dēļ, viens – akūtas hiperkaliēmijas dēļ), trīs – pacientu nepietiekamas līdzestības 

dēļ (nelietoja nozīmētos imūnsupresīvos medikamentus), viens – ķirurģisku sarežģījumu dēļ 

un viens – sepses dēļ. Līdz ar to viena gada transplantātu dzīvildze bija 88 %. 

Otrā gada laikā tika zaudēti vēl 16 nieres transplantāti. To bojāejas cēloņi bija šādi: 

septiņiem – pacientu nāve (divi no tiem bija melanomu metastazēšanās gadījumi), trijiem – 

smaga vēlīna akūta treme ar paralēli strauji attīstījušos hronisku transplantāta nefropātiju, 

diviem – tikai strauji attīstījusies hroniska transplantāta nefropātija, diviem – pacienta 

nepietiekama līdzestība un diviem – infekciozas komplikācijas (viens plaušu tuberkulozes 

recidīva gadījums, otrs recidivējošs transplantāta pielonefrīts). Līdz ar to divu gadu laikā bija 

zaudēti 32 nieres transplantāti un divu gadu transplantātu izdzīvošana bija 76%. Gandrīz puse 

(7 no16 (43 %)) transplantātu, kas tika zaudēti otrā gada laikā, bija pacientiem ar atkārtotu 

nieres transplantāciju (p < 0,01), bet ne lietotajai indukcijas imūnsupresijai, ne atliktajai 

transplantāta funkcijai nebija ietekmes uz transplantātu dzīvildzi. 

Transplantāti, kas netika zaudēti, funkcionēja labi: pēc gada vidējais kreatinīna līmenis 

asinīs bija 0,15 ± 0,07 mmol/l vai attiecīgi GFĀ 57,3 ± 20,9 ml/min, un pēc diviem gadiem 

vidējais kreatinīna līmenis asinīs 0,16 ± 0,1 mmol/l vai attiecīgi GFĀ 52,4 ± 25,1 ml/min. 

Gada laikā urostāze bija diagnosticēta 14 (12 %) pacientiem, bet hroniska transplantāta 

nefropātija attīstījusies 57 (49 %) pacientu. 

Pacientu dzīvildze retrospektīvajā grupā bija laba: kā jau iepriekš minēts, pirmā gada 

laikā tika zaudēti četri pacienti. Tātad viena gada pacientu dzīvildze bija 96 %. Otrā gada 

laikā nomira vēl septiņi pacienti, un līdz ar to divu gadu pacientu dzīvildze bija 91 %. 
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5.2. Prospektīvās un retrospektīvās pacientu grupas salīdzinājums 

 

Pētījuma prospektīvajā un retrospektīvajā daļā iekļauto pacientu dati bija līdzīgi (21. tab.). 

 

21. tabula. Pētījuma prospektīvās un retrospektīvās daļas pacientu grupu dati 

 
Prospektīvā grupa 

(n = 50) 

Retrospektīvā grupa 

(n = 131) 

Fisher’s 

Exact (p) 

Vecums (gadi) 
46,2 ± 13,8 

(22 – 72) 

46,4 ± 12,1 

(18 – 75) 
NS 

Dzimums (vīrieši/ sievietes) 
26 / 24 

(52 % / 48 %) 

71 / 60 

(54 % / 45 %) 
NS 

ĶMI (kg/m²) 24,9 ± 5,01 24,6 ± 4,5 NS 

Pamatdiagnoze: 

Hronisks glomerulonefrīts 

Hronisks intersticiāls nefrīts  

Diabētiska nefropātija 

Nieru policistoze 

Hipertensīva nefropātija 

Sistēmas sarkanās vilkēdes 

nefrīts 

Neprecizēta hroniska nieru 

slimība 

18 (36 %) 

13 (26 %) 

6 (12 %) 

7 (14 %) 

4 (8 %) 

1 (2 %) 

 

1 (2 %) 

56 (40,9 %) 

20 (15,2 %) 

18 (13,7 %) 

21 (16 %) 

8 (6,1 %) 

4 (3,1 %) 

 

6 (4,6 %) 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

Atkārtota transplantācija 9 (18 %) 28 (21,4 %) NS 

 

 

Imūnsupresīvā terapija, kas tika nozīmēta abās pētījuma daļās iekļautajiem pacientiem, 

bija līdzīga. 2005. – 2006. gadā saskaņā ar Transplantācijas centrā pastāvošo imūnsupresijas 

shēmu,19 retrospektīvās grupas pacienti nesaņēma indukcijas imūnsupresiju, bet no 2007. 

gada indukcijas imūnsupresija tika nozīmēta pilnīgi visiem recipientiem, tāpēc arī 

prospektīvās grupas pacienti procentuāli biežāk saņēma indukcijas imūnsupresiju ar Zenapax 

(22. tab.). 
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22.tabula. Imūnsupresīvā terapija prospektīvās un retrospektīvās grupas pacientiem 

 
Prospektīvā grupa 

(n = 50) 

Retrospektīvā grupa 

(n = 131) 
Fisher’s Exact (p) 

Indukcija ar Simulect 30 (57,7 %) 69 (52,7 %) NS 

Indukcija ar Zenapax 17 (32,7 %) 24 (18,3 %) 0,03 

Indukcija ar ATG 3 (6 %) 19 (14,5 %) NS 

Nebija indukcijas 0 19 (14,5 %) < 0,01 

Ciklosporīns 40 (80 %)* 115 (87 %)* NS 

Takrolims 3 (4 %)* 4 (3 %)* NS 

MMF 42 (84 %)* 111 (84 %)* NS 

Azatioprīns 2 (4 %)* 3 (2,3 %)* NS 

Sirolims 2 (4 %)* 8 (6,1 %)* NS 

*Pacientu skaits, kas attiecīgo medikamentu saņem pirmā gada beigās 

 

Lai gan indukcijas imūnsupresija abām pētījuma grupām atšķīrās, atliktu transplantāta 

funkciju gadījumu skaits abās grupās bija vienāds, un pirmajā gadā pēc transplantācijas 

neatšķīrās arī akūtas tremes sastopamības biežums. Pirmā gada beigās lielākam skaitam 

retrospektīvās grupas pacientu bija attīstījušās hroniskas izmaiņas transplantātā, bet atšķirība 

nebija nozīmīga. Arī transplantāta funkcija retrospektīvās grupas pacientiem bija nedaudz 

sliktāka, bet ne statistiski ticami (23. tab.). 
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23. tabula. Klīniskie transplantācijas rezultāti prospektīvās un retrospektīvās grupas 

pacientiem 

 
Prospektīvā grupa 

(n = 50) 

Retrospektīvā grupa 

(n = 131) 

Fisher’s Exact 

(p) 

Atlikta funkcija 11 (22 %) 22 (16,8  %) NS 

Akūta treme gada laikā 24 (48 %) 68 (52 %) NS 

Steroīdu rezistenta treme 9 (18 %) 16 (12,2 %) NS 

Urostāze 5 (10 %) 14 (12 %) NS 

Hroniska transplantāta 

nefropātija 
19 (38 %) 57 (43 %) NS 

Kreatinīns asinīs (mmol/l) pēc 

viena gada 
0,13 ± 0,05 0,15 ± 0,07 NS 

GFĀ (ml/min) pēc viena gada 63,6 ± 20,5 57,3 ± 20,9 NS 

Kreatinīns asinīs (mmol/l) pēc 

diviem gadiem 
0,13 ± 0,03 0,16 ± 0,1 NS 

GFĀ (ml/min) pēc diviem 

gadiem 
63,0 ± 17,3 52,4 ± 25,1 NS 

 

Prospektīvajā un retrospektīvajā pētījuma grupā nieres transplantātu viena gada 

dzīvildze bija attiecīgi 92 % un 88 %, bet divu gadu – 80 % un 76 %, (p = NS) (15. att.). 

 

15. attēls. Transplantātu dzīvildze pētījuma prospektīvajā un retrospektīvajā grupās 
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Pacientu viena gada dzīvildze bija 96 % abās grupās, bet divu gadu – 90 % 

prospektīvajā un 91 % retrospektīvajā pētījuma grupā (p = NS) (16. att.). 

 

16. attēls. Pētījuma pacientu dzīvildze prospektīvajā un retrospektīvajā grupās 

 

 

 

Kopsavilkums 

 Prospektīvās un retrospektīvās grupas pacientiem demogrāfiskie dati un klīniskie 

transplantācijas rezultāti statistiski ticami neatšķīrās, lai gan prospektīvajā grupā vairāk 

pacientu saņēma indukcijas imūnsupresiju. 

 Transplantātu funkcija un dzīvildze retrospektīvajā grupā bija sliktāka nekā prospektīvajā 

grupā, lai gan ne statistiski ticami, bet pacientu dzīvildze abās grupās bija vienāda. 

 Regulāra aktīvas BKV un β-herpesvīrusu infekciju monitorēšana palīdz izvēlēties 

piemērotāku uzturošo imūnsupresiju un uzlabot nieres transplantātu funkciju un dzīvildzi. 
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DISKUSIJA 

 

BK vīrusa infekcija pēc nieres transplantācijas ir kļuvusi par daudzu pētnieku intereses 

objektu, jo laikus nediagnosticējot un neārstējot to, attīstās BKVN un tai seko nieres 

transplantāta disfunkcija un zudums. Turklāt aktīva BKV infekcija vairumā gadījumu attīstās 

pirmā gada laikā pēc transplantācijas un, tai progresējot, nieres transplantāts nākamajos pāris 

gados iet bojā. Pētījumi desmit gadu garumā ir parādījuši, ka BKVN attīstību un transplantātu 

zudumu ir iespējams novērst, ja aktīva BKV infekcija tiek diagnosticēta agrīni un ārstēta. 

Šajā pētījumā aktīva BKV infekcija ar PĶR metodi tika diagnosticēta 16 no 46 (35%) 

pacientiem, kam tā mērķtiecīgi un regulāri pirmo pēctransplantācijas gadu tika meklēta. BK 

virūrija ir pirmā aktīvas vīrusu replikācijas pazīme. Virūrija citoloģiskajā izmeklēšanā tika 

diagnosticēta 13 no 46 (28 %) pacientiem, bet ar PĶR metodi – visiem 16 pacientiem. 

Tendence, ka ar citoloģiskajām metodēm tiek diagnosticēts mazāk virūrijas gadījumu nekā ar 

molekulārajām metodēm, sakrīt ar citu autoru datiem, jo vīrusa genoma DNS noteikšana urīnā 

ir jutīgāka metode nekā maldinātājšūnu diagnostika [100]. Pētījumos tiek ziņots, ka 

maldinātājšūnas urīnā var atrast 12 – 16 % nieres transplantātu recipientu [39, 100], bet 

virūrijas sastopamības biežums, nosakot to ar PĶR, vidēji ir 30 – 35 % [20, 34, 39, 111]. Šajā 

pētījumā maldinātājšūnas, iespējams, tika diagnosticētas nedaudz biežāk, jo tās tika 

mērķtiecīgi meklētas un atbilde tika traktēta kā pozitīva, ja tika atrastas tikai pāris 

maldinātājšūnas, bet citu autoru darbos par pozitīvu tika uzskatīta atrade vismaz ar 10 

maldinātājšūnām preparātā. Turpinoties aktīvai BKV infekcijai, virūrijai pievienojas virēmija. 

Virēmija ar PĶR metodi gada laikā tika diagnosticēta kopumā 13 no 46 (28%) pacientiem. 

Līdzīgu BK virēmijas sastopamību – 10 – 30 % – diagnosticējuši arī citi pētnieki [20, 21]. 

Pastāv uzskats, ka 50 % pacientu, kam virēmija attīstīsies pirmā gada laikā, tā tiek 

diagnosticēta jau pirmajos trijos pēctransplantācijas mēnešos [56, 70]. Šajā pētījumā astoņiem 

no 13 pacientiem (61 %), kam tika diagnosticēta virēmija, tā jau bija trešajā 

pēctransplantācijas mēnesī, un tas norāda uz tādu pašu BKV infekcijas attīstības gaitu kā citos 

transplantācijas centros. 

2006. gada beigās, plānojot šī pētījuma prospektīvo daļu, bija atklāts jautājums par 

BKV infekcijas transmisiju no donora recipientam līdzīgi, kā tas ir CMV infekcijas gadījumā. 

Pirms tam Bohl et al. publicētā pētījumā, izmantojot ELISA metodi, antivielas pret poliomas 

BK vīrusu tika diagnosticētas 67 % nieres donoru. Poliomas BK vīrusa infekcija attīstījās 46 

% recipientu, kas bija saņēmuši nieres transplantātu no BK seropozitīva donora, un 15 % 

recipientu, kas bija saņēmuši nieres transplantātu no BK seronegatīva donora (p = 0,007). 



 71 

Turklāt sešiem no 20 recipientu pāriem, kuros abiem recipientiem, kas bija saņēmuši 

allotransplantātus no viena un tā paša donora, saskaņoti attīstījās BKV infekcija un tika 

atrastas vienas un tās pašas vīrusa genoma sekvences urīnā un asinīs. Tas norādīja uz 

iespējamo BKV infekcijas izcelsmi no donora [18]. Tāpēc arī šajā pētījumā tika nolemts testēt 

donoru asins plazmas paraugus, meklējot BKV DNS genoma sekvences. Tomēr nevienam no 

27 pētījuma ietvaros pārbaudītajiem donoriem BK virēmija netika konstatēta. Tas norāda uz 

BKV pētnieku vidū vairāk atbalstīto hipotēzi, ka BKV latenti persistē nieru epitēlijšūnās un 

reaktivējas tikai spēcīgas imūnsupresijas apstākļos. Šajā pētījumā tika novēroti trīs recipientu 

pāri, kuros abiem pacientiem, kas bija saņēmuši transplantātus no viena donora, vienlaikus 

diagnosticēja aktīvu BKV infekciju. Tomēr tikai vienam recipientam no katra pāra attīstījās 

BKVN: pirmajā pārī vienam pacientam BK virūrija neprogresēja par BK virēmiju, otrajā pārī 

vienam pacientam BK virēmija pastāvēja mazāk nekā trīs mēnešus un transplantāts 

funkcionēja labi, un trešajā pārī viens pacients nomira trešajā pēctransplantācijas mēnesī 

plaušu trombembolijas dēļ. Šis novērojums savukārt apliecina, ka aktīvas BKV infekcijas un 

BKVN attīstību nenosaka tikai donora faktori. 

Līdz šim atklātie BK virūrijas, virēmijas un BKVN attīstības riska faktori ir dažādi. 

Par galveno riska faktoru tiek minēta pārāk intensīva imūnsupresija. Šajā pētījumā neizdevās 

konstatēt kādu statistiski ticami nozīmīgu riska faktoru. BKVN biežāk attīstījās pacientiem, 

kam uzturošās imūnsupresijas shēmā bija iekļauts takrolims (p = 0,05, OR 15,2), pacientiem, 

kam bija liekais svars (p = 0,07, OR 15,2), un tiem, kas nesaņēma CMV infekcijas profilaksi 

ar valgancikloviru (p = 0,08, OR 5,6). Citu autoru darbos par BKVN riska faktoru ir minēta 

atsevišķu imūnsupresijas medikamentu (takrolima vai MMF) [11, 21] vai to kombināciju [20] 

iekļaušana imūnsupresijas shēmās, bet šajā pētījumā palielināts ĶMI varētu pastarpināti 

norādīt uz intensīvāku imūnsupresiju, jo līdz ar to tiek nozīmētas lielākas kalcineirīna 

inhibitoru devas. Savukārt nesaņemtā CMV infekcijas profilakse ar valgancikloviru kā riska 

faktors BKVN attīstībai būtu saistāms ar CMV infekcijas netiešajiem efektiem uz nieres 

transplantātu un recipientu, tā imunomodulējošo iedarbību. Tas apstiprinās arī pētījuma sadaļā 

par β-herpesvīrusu un BKV mijiedarbību: sestajā pēctransplantācijas mēnesī aktīva CMV 

infekcija bija statistiski ticami saistīta ar BK virēmiju, respektīvi, CMV, mainot saimnieka 

imūno atbildes reakciju [47], provocē BKV infekcijas reaktivāciju. Līdzīga iedarbība uz BKV 

reaktivāciju varētu būt abiem pārējiem β-herpesvīrusiem, HHV-6 un HHV-7. Tie vairojoties 

recipienta T limfocītos, samazina recipienta cellulārās imunitātes spēju kontrolēt BKV 

replikāciju un veicina BKV reaktivāciju. Iespējams, tāpēc pētījuma otrajā nedēļā aktīva HHV-

6 un HHV-7 infekcija bija saistīta ar aktīvu BKV infekciju (p = 0,03 HHV-6 infekcijai un 
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p=0,04 aktīvai HHV-7), devītajā mēnesī aktīva HHV-6 – ar BK virēmiju (p = 0,04) un BK 

virūriju (p = 0,002) un 12. mēnesī aktīva HHV-7 infekcija – ar BK virēmiju (p = 0,03) un BK 

virūriju (p = 0,04). Šajā pētījumā tika novērots, ka aktīvas β-herpesvīrusu un BKV infekcijas 

kombinācija otrajā pusgadā pēc transplantācijas ievērojami pasliktina transplantātu funkciju 

un HHV-6 un BKV vienlaicīga infekcija veicina nieres transplantātu bojāeju (p = 0,002). Šādi 

dati iepriekš nav novēroti un publicēti. 

Poliomas BK vīrusa nefropātija tiek diagnosticēta 1 – 10 % nieres transplantātu 

recipientu [98]. Par šādu incidenci ziņoja pētnieki, kad BKVN diagnoze tika balstīta tikai uz 

morfoloģisko atradi. Tā kā BKVN raksturīgs fokāls bojājums un negatīva biopsijas atrade 

neizslēdz BKVN esamību, kopš 2005. gada tiek lietota „ticamas” BKVN diagnoze, kā to 

ieteica H. H. Hiršs (H. H. Hirsch) ar līdzautoriem žurnālā Transplantation publicētajās 

rekomendācijās [56]. „Ticamas” BKVN diagnozi nosaka, balstoties uz atkārtotas vai ilgstošas 

(angl. sustained) virēmijas atradi, turklāt par ilgstošu dažos pētījumos tiek dēvēta trīs mēnešus 

[8], dažos – vienu mēnesi pastāvoša virēmija [56, 54]. Šajā pētījumā BKVN diagnozi 

noteicām septiņiem no 46 (15 %) pacientiem, kuriem visiem bija klīniskās un laboratoriskās 

pazīmes, ko varētu definēt arī kā „ticamu” BKVN, un pieciem no viņiem, t.i., 10 %, BKVN 

raksturīgās pazīmes bija atrastas arī morfoloģiski. Tātad šajā pētījumā morfoloģiski 

apstiprinātā BKVN incidence sakrīt ar citu autoru datiem. Četriem no septiņiem pacientiem 

BKVN diagnoze tika noteikta sešus mēnešus pēc transplantācijas, un trijiem no septiņiem 

pacientiem – 12 mēnešus, t.i., vidēji astoņus ar pusi mēnešus pēc transplantācijas. Šajā 

pētījumā vidējais kreatinīna līmenis serumā, diagnosticējot BKVN, bija 0,18 (0,14 – 0,24) 

mmol/l. Citi autori ziņo gan par lielāku kreatinīna līmeni serumā, gan par mazāku. Piemēram, 

Weiss et al. 2008. gadā publicētajā pētījumā, kurā tika iekļauti pacienti, kam transplantācija 

veikta 21.gadsimta sākumā, biopsijā pierādīta BKVN tika atklāta 35 no 917 (3,8%) 

pacientiem vidēji 15 mēnešus pēc transplantācijas un viņiem vidējais seruma kreatinīns 

BKVN diagnosticēšanas brīdī bija 2,5 mg/dl [125]. Savukārt Faguer et al. darbā, kurā BKVN 

tika diagnosticēta vidēji sešus mēnešus pēc nieres transplantācijas, vidējais kreatinīna līmenis 

serumā bija 189 (92 – 265) µmol/l [43], kas saskan ar promocijas darba pētījuma rezultātiem. 

Sekmīgi izārstēt BKVN, kad tā jau ir izpaudusies ar transplantāta disfunkciju, izdodas 

25 – 50% gadījumu atkarībā no bojājuma pakāpes [58]. Turklāt transplantāta disfunkcija ar 

paaugstinātu seruma kreatinīnu var būt arī akūtas tremes izpausme, bet terapija abos 

gadījumos ir pretēja: akūtas tremes gadījumā imūnsupresija ir jāpalielina, bet BKVN – 

jāsamazina. Lai BKVN nediagnosticētu tikai tad, kad ir pasliktinājusies transplantāta funkcija, 

jāveic BKVN priekšvēstneša – aktīvas BKV infekcijas skrīnings. Rekomendētās aktīvas BKV 



 73 

infekcijas skrīninga shēmas ir dažādas [56, 58, 123]. No šajā pētījumā lietotas aktīvas BKV 

infekcijas monitorēšanas shēmas var secināt, ka noteikt BK virūriju un virēmiju reizi trijos 

mēnešos ir pārāk reti, jo tikai pieciem no 13 (38 %) pacientiem pirms virēmijas tika 

diagnosticēta virūrija, bet astoņiem no 13 (62%) pacientiem virēmija un virūrija tika 

diagnosticēta vienlaikus. Iespējams, ja virūrija tiktu noteikta reizi mēnesī, pacientus, kam ir 

risks attīstīties virēmijai, varētu identificēt agrāk, jo, kā novērots citos pētījumos virūrija 

parādās vidēji četras nedēļas pirms virēmijas [56]. No nelietderīgas asins analīžu veikšanas 

var izvairīties, skrīnējot urīna paraugus, jo virūrija gandrīz vienmēr pastāv pirms virēmijas 

[8].  

Optimālākā BKVN terapijas taktika joprojām ir atklāts jautājums. Tomēr pēdējos 

gados vairums pētnieku pievienojas uzskatam, ka BKVN ārstēšana ar uzturošās 

imūnsupresijas reducēšanu ir jāsāk pirms morfoloģisko izmaiņu attīstības, tātad diagnosticējot 

”ticamu” BKVN [4, 54]. Līdzīgi kā CMV infekcijas gadījumā, šāda terapijas taktika tiek 

saukta par preemptīvo terapiju: regulāri tiek monitorēta vīrusa DNS parādīšanās plazmā, un, 

to diagnosticējot, CMV infekcijas gadījumā tiek nozīmēts pretvīrusu medikaments, bet BKV 

infekcijas gadījumā tiek uzsākta imūnsupresijas reducēšana. Par preemptīvās terapijas 

veiksmīgu lietošanu ir ziņojuši vairāki autori [4, 54, 20]. Preemptīvā terapija ir arī ekonomiski 

pamatota, jo nauda, kas tiek iztērēta virusoloģisko analīžu veikšanai, pēc tam tiek ietaupīta, 

nozīmējot reducētas uzturošās imūnsupresijas medikamentu devas. Tas tika apstiprināts arī 

Smith et al. veiktajā pētījumā [114]. Promocijas darba pētījuma laikā diviem pacientiem ar 

„ticamu” BKVN tika veikta imūnsupresijas reducēšana (abiem reducētas prednizolona devas 

un vienam – MMF deva, otram – takrolima deva), bet abiem pacientiem transplantāta funkcija 

turpināja pasliktināties (kreatinīna līmenis asinīs BKVN diagnosticēšanas brīdī bija 0,14 un 

0,15 mmol/l, pēc diviem gadiem – 0,17 un 0,18 mmol/l). Tomēr arī šajā pētījumā astoņiem no 

13 (61%) pacientiem, kam bija diagnosticēta BK virēmija, pēc imūnsupresijas reducēšanas 

gada beigas BK virēmija bija izzudusi.  

Pētījumu rezultāti par BKV infekcijas ietekmi uz nieres transplantātu dzīvildzi ir 

dažādi. Vecākos pētījumos transplantātu dzīvildze bija sliktāka, piemēram, 1999. gadā 

publicētā Binett et al. pētījumā – 20 % [14] un Randhawa et al. pētījumā – 37 % [101], bet, 

uzlabojoties aktīvas BKV infekcijas un BKVN diagnostikas stratēģijai, ir uzlabojusies arī 

transplantātu dzīvildze, piemēram, 2008. gadā Weiss et al. pētījumā transplantātu viena gada 

dzīvildze pēc BKVN diagnosticēšanas bija 72,4 % [125], bet 2010. gadā Hardinger et a.l 

pētījumā piecu gadu transplantātu dzīvildze pacientiem ar BK virēmiju – 83 % [54]. 

Promocijas darba pētījumā prospektīvajā grupā kopējā viena gada transplantātu dzīvildze bija 



 74 

92 %, tika zaudēti četri no 50 transplantātiem, taču neviens no tiem netika zaudēts BKVN dēļ. 

Tomēr kopējā divu gadu transplantātu dzīvildze bija 80%, jo transplantāti ar BKVN tika 

zaudēti šajā laikā. Ja atsevišķi izdala pacientus, kam kaut reizi bija diagnosticēta BK virēmija 

(n = 13) un BKVN (n = 7), otrā gada laikā divi no viņiem zaudēja transplantātu BKVN dēļ, 

bet viena paciente ar BKVN mira ar funkcionējošu transplantātu. Līdz ar to šajā pētījumā divu 

gadu transplantātu dzīvildze bija 10 no 13 (77%) pacientiem ar BK virēmiju un četriem no 

septiņiem (57%) pacientiem ar BKVN. Mūsu pētījumā transplantātu zudums bija lielāks, 

iespējams, mazāk agresīvas imūnsupresijas mazināšanas dēļ, piemēram, MMF deva tika 

mazināta no 2 g dienā uz 1,5 g, nevis 1 g dienā kā citos pētījumos, vai arī pārāk vēlu sāktas 

imūnsupresijas mazināšanas dēļ. Tā tika uzsākta, ja BK virēmija bija diagnosticēta vismaz 

divas reizes ar trīs mēnešu intervālu vai bioptātā tika atrastas BKVN raksturīgās citopātiskās 

izmaiņas. Uz to, ka šajā pētījumā imūnsupresijas reducēšana bija pārāk saudzīga, norāda 

rezultātu līdzība ar Ramos et al. 2002. gadā publicētā pētījuma datiem. Tajā pēc BKVN 

diagnostikas 52 no 67 pacientiem tika reducēta imūnsupresija, bet 15 no 67 tā netika mainīta 

un vidēji pēc 12,6 novērošanas mēnešiem transplantātu zudums bija astoņi no 52 (15 %) 

grupā, kam tika reducēta imūnsupresija, un trīs no 15 (20 %) grupā, kam netika mainīta 

imūnsupresija (p = 0,07) [96]. Šie dati sakrīt ar mūsu pētījuma retrospektīvās grupas datiem, 

kurā, nemonitorējot aktīvas vīrusu infekcijas un nemainot imūnsupresiju, transplantātu 

zudums pēc viena un divu gadu novērošanas bija attiecīgi 12 % un 24 %. 

Savukārt pacientu dzīvildzi BKV infekcija neietekmē, tāpēc tikai retajā pētījumā par 

to tiek ziņots. Mūsu pētījumā kopējā viena gada pacientu dzīvildze bija 96 % un divu gadu – 

90 %. Izdalot atsevišķi, pacientiem ar BKVN divu gadu dzīvildze statistiski ticami neatšķīrās 

no pacientiem bez BKVN, respektīvi, tā bija 86 % un 95 % (p = 0,38). Hardinger et al. 

pētījumā piecu gadu kopējā pacientu dzīvildze bija 91 %, bet salīdzinot grupas ar BK virēmiju 

vai bez tās, pacientiem ar BK virēmiju dzīvildze bija sliktāka – 73 % vs 92 % (p = 0,04) [54]. 

Tāpat kā jebkuram citam, arī mūsu pētījumam bija nepilnības. Tās galvenokārt bija 

saistītas izmeklēšanas metodēm, kas 2007. un 2008. gadā Latvijā nebija pieejamas. Pirmkārt, 

BK virūrija un virēmija tika diagnosticēta kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi, bet arī citiem 

autoriem nav vienota viedokļa par to, cik liela vīrusu slodze asinīs un urīnā ir saistīta ar 

BKVN attīstību. Otrkārt, nieres transplantātu bioptātos gaismas mikroskopijā atrastās 

citopātiskās izmaiņas netika apstiprinātas imūnhistoķīmiski. Treškārt, imūnsupresijas 

reducēšana notika individuāli, bet jāatzīmē, ka tā bija mūsu pirmā pieredze BKV infekcijas 

izraisītu komplikāciju diagnostikā un terapijā. 
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SECINĀJUMI 

 

1. Aktīva poliomas BK vīrusa infekcija pirmajā gadā pēc nieres transplantācijas tika 

atklāta 35 % pacientu. Veicot urīna citoloģisku izmeklēšanu, BK virūrija atklāta retāk 

nekā ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi. 

2. Poliomas BK vīrusa nefropātija pirmajā gadā pēc nieres transplantācijas diagnosticēta 

15 % pacientu. Šiem pacientiem tika novērota ievērojami sliktāka transplantātu 

funkcija un īsāka transplantātu dzīvildze. Gandrīz puse (42 %) transplantātu ar BK 

vīrusa nefropātiju tika zaudēti otrajā gadā pēc operācijas, un pacientiem bija jāatsāk 

dialīze. 

3. Aktīva poliomas BK vīrusa infekcija  

 nieru donoriem asinīs netika diagnosticēta; 

 recipientiem vienlaicīgi ar aktīvu β-herpesvīrusu infekciju ir sastopama vidēji 17% 

gadījumu, un tā negatīvi ietekmē transplantāta funkciju. 

4. Indukcijas imūnsupresija neietekmēja poliomas BK vīrusa aktivāciju un poliomas BK 

vīrusa nefropātijas attīstību.  

No uzturošās imūnsupresijas medikamentiem lielākai absolūtai ciklosporīna A devai 

pirmā gadā garumā bija nozīme gan poliomas BK vīrusa aktivācijā, gan poliomas BK 

vīrusa nefropātijas attīstībā. Otrajā pusgadā pēc transplantācijas lielāka MMF deva 

sekmēja poliomas BK vīrusa aktivāciju un lielāka prednizolona deva – poliomas BK 

vīrusa nefropātijas attīstību. 

5. Retrospektīvās grupās pacientiem, kam netika regulāri monitorētas aktīvas BK vīrusa 

un β-herpesvīrusu infekcijas, novērota sliktāka transplantātu funkcija un dzīvildze. 

Veicot regulāru aktīvas BKV un β-herpesvīrusu infekciju diagnostiku un izvēloties 

piemērotāku uzturošo imūnsupresiju, uzlabojas nieres transplantātu funkcija un 

dzīvildze, un līdz ar to paaugstinās pacientu dzīves kvalitāte.  
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PRAKTISKĀS REKOMENDĀCIJAS 

 

 

 Aktīva BK vīrusa infekcija jāuzskata par aktuālu pēctransplantācijas komplikāciju 

izraisītāju, un pirmos divus gadus pēc nieres transplantācijas tās skrīnings jāveic 

visiem pacientiem. 

 Par pirmo skrīninga metodi jāizvēlas BK virūrijas diagnostiku citoloģiskajā 

izmeklēšanā vai vīrusa DNS noteikšanu urīnā ar polimerāzes ķēdes reakciju reizi 

mēnesī pirmos sešus mēnešus pēc transplantācijas un turpmāk reizi trijos mēnešos līdz 

otrā pēctransplantācijas gada beigām. Ja virūrijas atrade ir pozitīva, pēc mēneša jāveic 

vīrusa DNS noteikšana urīnā un plazmā (vēlams kvantitatīva). 

 „Ticamas” BK vīrusa nefropātijas diagnoze nosakāma, ja virēmija divos mērījumos ar 

viena mēneša intervālu ir pozitīva (vai kvantitatīvi pārsniedz 1 x 10
4 

kopijas/ml). 

Diagnosticējot „ticamu” BK vīrusa nefropātiju, jāveic transplantāta punkcijas biopsija, 

ņemot divus nieres audu paraugus no dažādām transplantāta vietām, un jāsāk 

imūnsupresijas reducēšana pēc shēmas neatkarīgi no tā, vai biopsijā apstiprinās 

poliomas BK vīrusa nefropātijas diagnoze. 

 Imūnsupresijas reducēšana „ticamas” BKVN diagnozes gadījumā jāsāk ar kalcineirīna 

inhibitoru devas reducēšanu par 25 % neatkarīgi no to līmeņa asinīs un prednizolona 

devas samazināšanu līdz 5 mg dienā. Ja virēmija saglabājas vēl pēc viena mēneša, 

MMF deva jāreducē par 50 %. 

 Pacientiem ar diagnosticētu urīnvada stenozi un vienu pozitīvu virūrijas vai virēmijas 

atradi ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi jāsāk imūnsupresijas reducēšana pēc 

iepriekš minētās shēmas (17. att.). 
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17. attēls. Aktīvas BK infekcijas skrīninga un terapijas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virūrijas diagnostika, veicot maldinātājšūnu 

noteikšanu urīnā vai virūrijas noteikšanu ar PĶR 

(kvalitatīvi) 

 Ik mēnesi pirmos sešus mēnešus pēc 

transplantācijas 

 Ik trīs mēnešus turpmākos divus gadus 

 

Pozitīva 

Virēmijas diagnostika ar PĶR (vēlams 

kvantitatīvi) 

un atkārtots virūrijas izmeklējums pēc mēneša 

 

Pozitīva 

virēmija divas reizes ar mēneša 

intervālu (vai kvantitatīvi 

pārsniedz 1 x104 kopijas /ml) 

„Ticama” BK vīrusa nefropātija 

Veikt transplantāta punkcijas biopsiju 

Imūnsupresijā jāreducē kalcineirīna 

inhibitora deva par 25 % un 

prednizolona deva līdz 5 mg dienā 

Pēc mēneša saglabājas virēmija  

Imūnsupresijā jāreducē MMF 

devu par 50 % 

Urīnvada stenoze 

 

Pozitīva virūrijas un/vai 

virēmijas atrade 

un 



 78 

PROMOCIJAS DARBU ATSPOGUĻOJOŠĀS PUBLIKĀCIJAS 

 

• Ziedina I, Folkmane I, Chapenko S, Murovska M, Sultanova A, Jushinskis J, Rozental 

R. Reactivation of BK Virus in the Early Period After Kidney Transplantation. 

Transplantation Proceedings 2009, 41: 766-768. 

 

• Chapenko S, Folkmane I, Ziedina I, Chistyakovs M, Rozentals R, Krumina A, 

Murovska M. Association of HHV-6 and HHV-7 reactivation with the development of 

chronic allograft nephropathy. Journal of Clinical Virology 2009; 46(1): 29-32. 

 

• Ziediņa I., Čapenko S., Folkmane I., Murovska M., Čistjakovs M., Jušinskis J., 

Rozentāls R. Herpesvīrusu, parvovīrusa B19 un poliomas BK vīrusa infekcija nieres 

transplantātu donoriem RSU Zinātniskie raksti 2009: 22-27. 

 

• Ziediņa I., Čapenko S., Folkmane I., Sultanova A., Murovska M., Jušinskis J., 

Rozentāls R. Poliomas-BK vīrusa un beta-herpesvīrusu reaktivācija pēc nieres 

transplantācijas. RSU Zinātniskie raksti 2008: 81-86. 

 

• Ziediņa I., Čapenko S., Folkmane I., Sultanova A., Murovska M., Rozentāls R. 

Poliomas-BK vīrusa un citomegalovīrusa vienlaicīga infekcija pacientiem ar hronisku 

transplantāta nefropātiju. RSU Zinātniskie raksti 2007: 39-43. 

 

 

ZIĽOJUMI PAR DARBA REZULTĀTIEM 

 

• Ziedina I, Folkmane I, Chapenko S, Murovska M, Sultanova A, Jushinskis J, Rozental 

R. Polyoma BK virus in kidney transplant recipients. Final programme & abstract 

book of the 10
th

 Baltic Nephrology Conference, 2010, O, Abstract book: 2. 

 

• Ziedina I, Chapenko S, Folkmane I, Jushinskis J, Murovska M, Rozental R. Co-

infection of Polioma BK virus and β-herpesviruses in Kidney Transplant Recipients. 

Abstracts of the Scandinavian Transplantation Society XXV Congress, 2010, O-30, 

Abstract book: 54. 



 79 

• Ziedina I, Chapenko S, Folkmane I, Jushinskis J, Suhorukov V, Murovska M, 

Rozental R. Association of induction immunosuppression with viral infections and 

kidney graft function. Abstracts of 9th International Conference on New Trends in 

Immunosuppression & Immunotherapy 2010, P-86, Abstract book: 47. 

 

• Ziediņa I., Folkmane I., Čapenko S., Murovska M., Jušinskis J., Rozentāls R. 

Herpesvīrusu, parvovīrusa B19 un poliomas BK vīrusa infekcija nieres transplantātu 

donoriem. RSU Zinātniskā konference 2009, Tēzes 92. lpp. 

 

• Folkmane I, Chapenko S, Kozireva S, Ziedina I, Rozentals R, Murovska M. 

Prevalence of blood-borne viral infection among renal transplant donors. Abstracts of 

5th ETCO meeting. Organs, Tissues & Cells 2009, 12(1): 61. 

 

• Ziedina I, Folkmane I, Chapenko S, Murovska M, Sultanova A, Jushinskis J, Rozental 

R. Reactivation of BK Virus in Early Period After Kidney Transplantation. The 

Scandinavian Transplantation Society XXIV congress, 2008, P-43, Abstract book: 72. 

 

• Folkmane I, Ziedina I, Rozental R, Chapenko S, Murovska M. Impact of early beta-

herpesviruses infection activation on chronic allograft nephropathy development. 

Clinical Virology annual Meeting 2008, P5-08, Abstract book: 40. 

 

• Ziediņa I., Folkmane I., Čapenko S., Murovska M., Sultanova A., Jušinskis J., 

Rozentāls R.. Poliomas BK vīrusa un beta-herpesvīrusu reaktivācija agrīnā periodā 

pēc nieres transplantācijas. RSU Zinātniskā konference 2008, Tēzes 122. lpp. 

 

• Ziedina I, Chapenko S, Folkmane I, Sultanova A, Murovska M, Rozental R. Co-

infection of Poliomavirus-BK and Cytomegalovirus in Renal Transplant Recipients 

with Chronic allograft Nephropathy. RSU Zinātniskā konference 2007, Tēzes 168. lpp.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

LITERATŪRAS  SARAKSTS 

 

1. Kalniņa V. Ī. Virusoloģija. SIA Nacionālais apgāds, Rīga, 2003. 272 lpp. 

2. Rozentāls R., Folkmane I. Nieru transplantācija. SIA Nacionālais apgāds, Rīga, 2008. 

244 lpp. 

3. Ahsan N. Polyomaviruses and Human Diseases. Springer Science + Business Media. 

USA, 2006. 360 p. 

4. Almeras C, Foulongne V, Garrigue V, Szwarc I, Vetromile F, Segondy M, Mourand 

G. Does Reduction in Immunosuppression in Viremic Patients Prevent BK Virus 

Nephropathy in De Novo Renal Transplant Recipients? A Prospective Study. 

Transplantation 2008; 85: 1099-1104.  

5. Andrews CA, Shah KV, Daniel RW, et al. A serological investigation of BK and JC 

viruses in recipients of renal allografts. J Infect Dis 1988; 158: 176-81. 

6. Araya CE, Lew JF, Fennell RS, Neiberger RE, Dharnidharka VR. Intermediate dose 

cidofovir does not cause additive nephrotoxicity in BK virus allograft nephropathy. 

Pediatr Transplant 2008; 12: 790-795. 

7. Arthur RR, Shah KV, Baust SJ, Santos GW, Saral R. Association of BK viruria with 

hemorrhagic cystitis in recipients of bone marrow transplants. N Engl J Med 1986; 

315: 230-234. 

8. Asberg A, Humar A, Rollag H et al. Oral valganciclovir is noninferior to intravenous 

ganciclovir for the treatment of cytomegalovirus disease in solid organ transplant 

recipients. Am J Transplant. 2007; 7: 2106-2123. 

9. Attencio IA, Shadan FF, Zhou XJ, Vaziri ND, Villarreal LP. Adult mouse kidneys 

become permissive to acute polyomavirus infection and reactivate persistent infections 

in response to cellular damage and regeneration. J Virol 1993; 67: 1424-1432. 

10. Babel N, Fendt J, Karaivanov S, Bold G, Arnold S, Sefrin A, et al. Sustained BK 

Viruria as an Early Marker for the Development of BKV-Associated Nephropathy: 

Analysis of 4128 urine and Serum Samples. Transplantation 2009; 88: 89-95. 

11. Barri YM, Ahmad I, Ketel BL et al. Polyoma viral infection in renal transplantation: 

the role of immunosuppressive therapy. Clin Transplant 2001; 15: 240-246. 

12. Beimler J, Sommerer C, Zeier M. The influence of immunosuppression on the 

development of BK virus nephropathy – does it matter? Nephrol Dial Transplant 

2007; 22 [Suppl 8]: viii66-viii71. 



 81 

13. Berneman ZN,  Ablashi DV, Li G, Eger-Fletcher M, Reitz MS, Hung CL et al. Human 

herpesvirus 7 is a T-lymphotropic virus and is related to, but significantly different 

from, human herpesvirus 6 and human cytomegalovirus. Proc Natl Acad Sci USA, 

1992; 89: 10552-10556. 

14. Binet I, Nickeleit V, Hirsh HH, Price O, Dalquen P, Gudat F et al. Polyomavirus 

disease under new immunosuppressive drugs: a cause of renal graft dysfunction and 

graft loss. Transplantation 1999; 67: 918-22. 

15. Binggeli S, Egli A, Schaub S, Binet I, Mayr M, Steiger J, Hirsch HH. Polyomavirus 

BK-specific cellular immune response to VP1 and large T-antigen in kidney transplant 

recipients. Am J Transplant 2007; 7: 1131-1139. 

16. Blanckaert K, De Vriese AS. Current recommendations for diagnosis and management 

of polyoma BK virus nephropathy in renal transplant recipients. Nephrol Dial 

Transplant 2006; 21: 3364-3367. 

17. Bofill-Mas S, Pina S, Girones R. Documenting the epidemiologic patterns of 

poliomaviruses in human populations by studying their presence in urban sewage. 

Appl Environ Microbiol 2000; 66: 238-245. 

18. Bohl DL, Storch GA, Ryschkewitsch C et al. Donor origin of BK virus in renal 

transplantation and role of HLA C7 in susceptibility of sustained BK viremia. Am J 

Transplant 2005; 5: 2213-2221. 

19. Bonvoisin C, Wekers L, Xhignesse P, Grosch S, Milicevic M, Krzesinski JM. 

Polyomavirus in Renal Transplantation: A Hot Problem. Transplantation 2008; 85 

(Suppl 7): S42-S48. 

20. Brennan DC, Agha I, Bohl DL, Schnitzler MA, Hardinger KL, Lockwood M. 

Incidence of BK with Tacrolimus Versus Cyclosporine and Impact of Preemptive 

Immunosuppression Reduction. Transplantation 2005; 5: 582-594. 

21. Bressollette-Bodin C, Coste-Burel M, Hourmant M, Sebille V, Andre-Garnier E, 

Imbert-Marcille BM. A prospective longitudinal study of BK virus infection in 104 

renal transplant recipients. Am J Transplant 2005; 5: 1926-1933. 

22. Buehrig CK, Lager DJ, Stegall MD. Influence of surveillance renal allograft biopsy on 

diagnosis and prognosis of polyomavirus-associated nephropathy. Kidney Int 2003; 

64: 665-673. 

23. Caliendo AM, St George K, Kao SY et al. Comparison of quantitative 

cytomegalovirus (CMV) PCR in plasma and CMV antigenemia assay: Clinical utility 



 82 

of the prototype AMPLICOR CMV MONITOR test in transplant recipients. J Clin 

Microbiol 2000; 38: 2122-2127. 

24. Celik B, Randhawa PS. Glomerular changes in BK virus nephropathy. Hum Path 

2004; 35: 367-370. 

25. Chandraker A, Ali S, Cracheenber CB et al. Use of fluoroquinolones to treat BK 

infections in renal transplant recipients. American Transplant Congress. Boston, MA, 

2004: abstract 1568. 

26. Chapenko S, Folkmane I, Tomsone V, Amerika D, Murovska M, Rozental R. Co-

infection of two betta-herpesviruses (CMV and HHV-7) as a risk factor for CMV 

disease in patients undergoing renal transplantation. Clinical Transplantation 2000; 

14: 486-492. 

27. Chapenko S, Folkmane I, Tomsone V, Kozireva S, Bicans J, Amerika D, Rozentals R, 

Murovska M. Infection of β-Herpesviruses (CMV, HHV-6, HHV-7): Role in Postrenal 

Transplantation Complications. Transplantation Proceedings 2001; 33: 2463-2464. 

28. Chesters PM, Heritage J, McCance DJ. Persistance of DNA sequences of BK virus 

and JC virus in normal human tissues and in diseased tissues. J Infect Dis 1983; 147: 

676-684. 

29. Coleman DV, Gardner SD, Field AM. Human polyomavirus infection in renal 

allograft recipients. British Medical Journal 1973; 3: 371-375. 

30. Comoli P, Azzi A, Maccario R, Basso S, Botti G, Basile G et al. Polyomavirus BK-

specific immunity after kidney transplantation. Transplantation 2004; 78: 1229-32.  

31. Corallini A, Pagnani M, Caputo A et al. Cooperation in oncogenesis between BK virus 

early region gene and the activated human c-Harvey ras oncogene. J Gen Virol 1988; 

69: 2671-2679. 

32. Costa C, Bergallo M, Astegiano S, Terlizzi ME, Sidoti F, Segoloni GP, Cavallo R. 

Monitoring of BK virus replication in the first year following renal transplantation. 

Nephrol Dial Transplant 2008; 23: 3333 – 3336. 

33. Dadhania D, Snopkowski C, Ding R, Muthukumar T, Chang C, Aull M et al. 

Epidemiology of BK Virus in Renal Allograft Recipients: Independent Risk Factors 

for BK Virus Replication. Transplantation 2008; 86: 521-528. 

34. Dadhania D, Snopkowski C, Ding R, Muthukumar T, Lee J, Bang H et al. Validation 

of noninvasive diagnosis of BK virus nephropathy and identification of prognostic 

biomarkers. Transplantation 2010; 90:189-197. 

 



 83 

35. Dall A, Hariharan S. BK Virus Nephritis after Renal Transplantation. Clin J Am Soc 

Nephrol 2008; 3: S68-S75. 

36. Ding R, Suthanthiran M. Noninvasive diagnosis of BK virus nephritis by 

measurement of messenger RNA for BK VP1 virus in urine. Transplantation 2003; 

76: 446. 

37. Doucette KE, Pang XL, Jackson K, Burton I, Carbonneau M, Cockfield S, Preiksaitis 

JK. Prospective Monitoring of BK Polyomavirus Infection Early Posttransplantation 

in Nonrenal Solid Organ Transplant Recipients. Transplantation 2008; 85: 1733-1736. 

38. Drachenberg CB, Hirsch HH, Papadimitriou JC, Gosert R, Wali RK, Munivenkatappa 

R et al. Polyomavirus BK versus JC replication and nephropathy in renal transplant 

recipients: a prospective evaluation. Transplantation 2007; 84: 323-330. 

39. Drachenberg CB, Hirsch HH, Ramos E, Papadimitriou JC. Polyomavirus disease in 

renal transplantation: Review of Pathological findings and diagnostic methods. Human 

Pathol 2005; 36: 1245-1255. 

40. Drachenberg CB, Papadimitriou JC, Wali R, et al. BK polyoma virus allograft 

nephropathy: ultrastructural features from viral cell entry to lysis. Am J Transplant 

2003; 3: 1383-92. 

41. Drachenberg RC, Drachenberg CB, Papadimitriou JC, Ramos E, Fink JC, Wali R et 

al. Morphological spectrum of polyoma virus disease in renal allografts: diagnostic 

accuracy of urine cytology. Am J Transplant 2001; 1: 373-381. 

42. Egli A, Köhli S, Dickenmann M, Hirsch HH. Inhibition of polyomavirus BK-specific 

T-Cell responses by immunosuppressive drugs. Transplantation 2009; 88:1161-1168. 

43. Faguer S, Hirsch HH, Kamar N, Guilbeau-Frugier C, Ribes D, Guitard J et al. 

Leflunomide treatment for polyomavirus BK-associated nephropathy after kidney 

transplantation. Transpl Int 2007; 20: 962-969.  

44. Farasati NA, Shapiro R, Vats A, Randhawa P. Effect of leflunomide and cidofovir on 

replication of BK-virus in an in vitro culture system. Transplantation 2005; 79: 116-

118. 

45. Fishman JA. Infection in Solid-Organ Transplant Recipients. N Engl J Med 2004; 357: 

2601-2614. 

46. Fishman JA and the AST Infectious Diseases Community of Practice. Introduction: 

Infection in Solid Organ Transplant Recipients. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): 

S3-S6. 



 84 

47. Fishman JA, Rubin RH. Infection in organ-transplant recipients. N Engl J Med 1998; 

338: 1741-1751.  

48. Folkmane I, Chapenko S, Amerika D, Bicans J, Murovska M, Rozentals R. β-

Herpesvirus Activation After Kidney Transplantation with Mycophenolate Mofetil-

Based Maintenance Immunosuppression. Transplantation Proceedings 2001; 33: 

2384-2385. 

49. Funk GA, Steiger J, Hirsch HH. Rapid dynamics of polyomavirus type BK in renal 

transplant recipients. J Infect Dis 2006; 193: 80- 87. 

50. Gardner SD, Field AM, Coleman DV, Hulme B. New human papovavirus (BK) 

isolated from urine after renal transplantation. Lancet 1971; 1:1253-1257. 

51. Geetha D, Tong BC, Racusen L, Markowitz JS, Westra WH. Bladder carcinoma in 

transplant recipient: evidence to implicate the BK human polyomavirus as a causal 

transforming agent. Transplantation 2002, 73: 1933-1936. 

52. Ginevri F, Azzi A, Hirsch HH, Basso S, Fontana I, Cioni M et al. Prospective 

monitoring of polyomavirus BK replication and impact of pre-emptive intervention in 

pediatric kidney recipients. Am J Transplant 2007; 7:2727-2735. 

53. Gosert R, Rinaldo CH, Funk GA et al. Polyomavirus BK with rearranged noncoding 

control region emerge in vivo in renal transplant patients and increase viral replication 

and cytopathology. J Exp Med 2008, 205:841-52. 

54. Hardinger KL, Koch MJ, Bohl DJ, Storch GA, Brennan DC. BK-Virus and the Impact 

of Pre-Emptive Immunosuppression Reduction: 5-Year Results. Am J Transplantation 

2010; 10: 407-415. 

55. Hariharan S, Cohen EP, Vasudev B, Orentas R, Viscidi RP, Kakela J, DuChateau B. 

BK virus - specific antibodies and BKV DNA in renal transplant recipients with BKV 

nephritis. Am J Transplant 2005; 5: 2719-2724. 

56. Hirsch HH, Brennan DC, Drachenberg CB, Ginevri F, Gordon J, Limaye AP et al. 

Polyomavirus - associated nephropathy in renal transplantation: interdisciplinary 

analyses and recommendations. Transplantation 2005; 79: 1277-1286. 

57. Hirsch HH, Knowles W, Dickenmann M el al. Prospective study of polyomavirus type 

BK replication and nephropathy in renal transplant recipients. N Engl J Med 2002; 

347: 488-496.  

58. Hirsch HH, Randhawa P and the AST Infectious Diseases Community of Practice. BK 

virus in Solid Organ Transplant Recipients. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S136-

S146. 



 85 

59. Hirsch HH, Steiger J. Polyomavirus BK. Lancet Infect Dis 2003; 3: 611-23. 

60. Houben R, Shuda M, Weinkam R, et al. Merkel cell polyomavirus-infected Merkel 

cells require expression of viral T antigens. J Virol 2010, 84: 7064-7072. 

61. Howell DN, Smith SR, Butterly DW, Klassen PS, Krigman HR, Burchette JL et al. 

Diagnosis and management of BK polyomavirus interstitial nephritis in renal 

Transplant recipients. Transplantation 1999; 68: 1279-1288. 

62. Humar A, Gregson D, Caliendo AM et al. Clinical utility of quantitative 

cytomegalovirus viral load determination for predicting cytomegalovirus disease in 

liver transplant recipients. Transplantation 1999; 68: 1305-1311. 

63. Humar A, Lebranchu Y, Vincenti F, Blumberg EA, Punch JD, Limaye AP et al. The 

Efficacy and Safety of 200 Days Valganciclovir Cytomegalovirus Prophylaxis in 

High-Risk Kidney Transplant Recipients. Am J Transplant 2010; 10: 1228-1237. 

64. Humar A, Mazzulli T, Moussa G et al. Clinical utility of Cytomegalovirus (CMV) 

serology testing in high-risk CMV D+/R- transplant recipients. Am J Transplant. 

2005; 5: 1065-1070. 

65. Humar A, Snydman D and the AST Infectious Diseases Community of Practice. 

Cytomegalovirus in Solid Organ Transplant Recipients. Am J Transplant. 2009, 9 

(Suppl 4): S78-S86. 

66. Hussain S, Bresnahan BA, Cohen EP, Hariharan S. Rapid kidney allograft failure in 

patients with polyoma virus nephritis with prior treatment with antilymphocyte agents. 

Clin Transplant 2002; 16: 43-47. 

67. Ison MG, Parker M, Stosor V, Kaufman DB. Development of BK Nephropathy in 

Recipients of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation. Transplantation 2009; 

87: 525-530. 

68. Kalil AC, Levitsky J, Lyden E, Stoner J, Freifeld AG. Metaanalysis: The efficacy of 

strategies to prevent organ disease by cytomegalovirus in solid organ transplant 

recipients. Ann Intern Med 2005; 143: 870-880. 

69. Kausman JY, Somers GR, Francis DM, Jones CL. Association of renal 

adenocarcinoma and BK virus nephropathy post transplantation. Pediat Nephrol 2004; 

19: 459-462. 

70. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients. 

Chapter 13: Viral Diseases. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 3): S44-S58. 

71. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients. 

Chapter 14: Other Infections. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 3): S59-S62. 



 86 

72. Khamash HA, Wadei HM, Mahale AS, Larson TS, Stegall MD, Cosio FG, Griffin 

MD. Polyomavirus-associated nephropathy risk in kidney transplants: the influence of 

recipient age and donor gender. Kidney Int 2007; 71: 1302-1309. 

73. Knowles WA, Pipkin P, Andrews N, Vyse A, Minor P, Brown WD, Miller E. 

Population-based study of antibody to the human polyomaviruses BKV and JCV and 

the simian polyomavirus SV40. J Med Virol 2003; 71: 115-123. 

74. Koukoulaki M, Grispou E, Pistolas D, Balaska K, Apostolou T, Anagnostopoulou M 

et al. Prospective monitoring of BK virus replication in renal transplant recipients. 

Transpl Infect Dis 2009; 11: 1-10. 

75. Kuypers DR, Bammens B, Claes K, Evenepoel P, Lerut E, Vanrenterghem Y. A sing-

centre study of adjuvant cidofovir therapy for BK virus interstitial nephritis (BKVIN) 

in renal allograft recipients. J Antimicrob Chemother 2009; 63: 417-419. 

76. Lecatsas G, Prozesky OW, Van Wyk J, Els HJ. Papovavirus in urine after renal 

transplantation. Nature 1973; 241:343-344. 

77. Leung AY, Chan MT, Yuen KY, Cheng VC, Chan KH, Wong CL et al. Ciprofloxacin 

decreased polyoma BK virus load in patients who underwent allergenic hematopoietic 

stem cell transplantation. Clin Infect Dis 2005, 40: 528-537. 

78. Leung Ki EL, Venetz JP, Meylan P, Lamoth F, Ruiz J, Pascual M. Cytomegalovirus 

infection and new-onset post-transplant diabetes mellitus. Clin Transplant 2008; 22: 

245-249. 

79. Li RM, Mannon R.B., Kleiner D., Tsokos M., Bynum M., Kirk A.D. Kopp J.B. BK 

virus and SV 40 co-infection in polyomavirus nephropathy. Transplantation 2002; 74: 

1497-1504. 

80. Lipshutz GS, Mahanty H, Feng S, Hirose R, Stock PG, Kang SM et al. BKV in 

simultaneous pancreas-kidney transplant recipients: a leading cause of renal graft loss 

in first 2 years post-transplant. Am J Transplant 2005; 5: 366-373. 

81. Lopez V, Sola E, Gutierrez C et al. Anterior uveitis associated with treatment with 

intravenous cidofovir in kidney transplant patients with BK virus nephropathy. 

Transplant Proc 2006; 38: 2412-2413. 

82. Mackenzie EF, PouldingJM, Harrison PR, et al. Human polyoma virus – A signifcant 

pathogen in renal transplantation. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1978; 15: 352 

83. Manitpisitkul W, Drachenberg C, Ramos E, Munivenkatappa R, Philosophe B, 

Klassen D, Haririan A. Maintanance Immunosuppressive Agents as Risk Factors for 

BK Virus Nephropathy: A Case-Control Study. Transplantation 2009; 88: 83-88. 



 87 

84. Mazzulli T, Drew LW, Yen-lieberman B et al. Multicenter comparisons of the digene 

hybrid capture CMV DNA assay (version 2.0), the pp65 antigenemia assay, and cell 

culture for detection of cytomegalovirus viremia. J Clin Microbiol 1999; 37: 958-963. 

85. Mengel M, Marwedel M, Radermacher J, et al. Incidence of polyomavirus-

nephropathy in renal allografts: influence of modern immunosuppressive drugs. 

Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 1190-1196. 

86. Morris PJ. Transplantation – A Medical Miracle of the 20th Century. N Eng J Med 

2004; 351: 2678-2680. 

87. Narayanan M, Szymanski J, Slavcheva E, Rao A, Kelly A, Jones K, Jaffers G. BK 

Virus Asoociated Renal Cell Carcinoma: Case Presentation with Optimized PCR and 

Other Diagnostic Tests. Am J Transplantation 2007; 7: 1666-1671. 

88. Nickeleit V, Hirch HH, Binet IF et al. Polyomavirus infection of renal allograft 

recipients: from latent infection to manifest disease. Am J Soc Nephrol 1999; 10: 

1080–1089. 

89. Nickeleit V, Hirsch HH, Zeiler M, et al. BK-virus nephropathy in renal transplants – 

tubular necrosis, MHC-class II expression and rejection in a puzzling game.  Nephrol 

Dial Transplant 2005; 15: 324-332. 

90. Nickeleit V, Klimkait T, Binet IF, et al. Testing for polyomavirus type BK DNA in 

plasma to identify renal-allograft recipients with viral nephropathy. N Engl J Med 

2000; 342: 1309-1315. 

91. Okuno T, Higashi K, Shiraki K et al. Human herpesvirus 6 infection in renal 

transplantation. Transplantation 1990; 49: 519-522. 

92. Pascual  M, Theruvath T, Kawai T, et al. Strategies to Improve Long-Term Outcomes 

After Renal Transplantation. N Engl J Med 2002; 346: 580-590. 

93. Polo C, Perez JL, Mielnichuck A, et al. Prevalence and patterns of polyomavirus 

urinary excretion in immunocompetent adults and children. Clin Microbiol Infect 

2004; 10: 640-644. 

94. Prieksaitis JK, Brennan DC, Fishman J, Allen U. Canadian society of transplantation 

consensus workshop on cytomegalovirus management in solid organ transplantation 

final report. Am J Transplant. 2005; 5: 218-227. 

95. Purighalla R, Shapiro R, McCauley J et al. BK virus infection in a kidney allograft 

diagnosed by needle biopsy. Am J Kidney Dis 1995; 26: 671-673. 



 88 

96. Ramos E, Drachenberg CB, Papadimitriou JC, Hamze O, Fink JC, Klassen DK et al. 

Clinical course of polyoma virus nephropathy in 67 renal transplant patients, J Am Soc 

Nephrol 2002; 13: 2145-2151. 

97. Ramos E, Drachenberg CB, Portocarrero M, Wali R, Klassen DK, Fink JC et al. BK 

virus nephropathy diagnosis and treatment: experience at the University of Maryland 

Renal Transplant Program. Clin Transpl 2002: 143-153. 

98. Ramos E, Drachenberg CB, Wali R, Hirsch HH. The Decade of Polyomavirus BK-

Associated Nephropathy: State of Affairs. Transplantation 2009; 87: 621-630. 

99. Randhawa P, Brennan DC. BK Virus Infection in Transplant Recipients: An Overview 

and Update. Am J Transplant.2006; 6: 2000-2005. 

100. Randhawa P, Vats A, Shapiro R. Monitoring for polyomavirus BK and JC in urine: 

comparison of quantitative polymerase chain reaction with urine cytology. 

Transplantation 2005; 79: 984-986. 

101. Randhawa PS, Finkelstein S, Scantlebury V, Shapiro R, Vivas C, Jordan M et al. 

Human polyoma virus-associated interstitial nephritis in the allograft kidney. 

Transplantation 1999; 67: 103-109. 

102. Randhawa PS, Vats A, Zygmunt D, et al. Quantitation of viral DNA in renal allograft 

tissue from patients with BK virus nephropathy. Transplantation 2002; 74: 485-488. 

103. Razonable RR, Brown RA, Humar A, Covington E, Alecock E, Paya CV. Herpesvirus 

infections in solid organ transplant patients at high risk of primary cytomegalovirus 

disease. J Infect Dis 2005; 192: 1331-1339. 

104. Razonable RR, Paya CV. The impact of human herpesvirus-6 and -7 infections on the 

outcome of liver transplantation. Liver Transpl 2002; 8: 651-658. 

105. Razonable RR, Rivero A, Brown RA et al. Detection of simultaneous beta-herpesvirus 

infections in clinical syndromes due to defined cytomegalovirus infection. Clin 

Transplant 2003; 17: 114-117. 

106. Razonable PR, Zerr DM and the AST Infectious Diseases Community of Practice. 

HHV-6, HHV-7 and HHV-8 in Solid Organ Transplant Recipients. Am J Transplant. 

2009, 9 (Suppl 4): S397-S103. 

107. Rinaldo CH, Hirch HH. Antivirals for the treatment of polyomavirus BK replication. 

Expert Rev Anti Infect Ther 2007; 5: 105-115. 

108. Saad ER, Bresnahan BA, Cohen EP et al. Successful Treatment of BK Viremia Using 

Reduction in Immunosuppression Without Antiviral Therapy. Transplantation 2008; 

85: 50-854. 



 89 

109. Secchiero P., Carrigan D.R., Asano Y., et al. Detection of human herpesvirus 6 in 

plasma of children with primary infection and immunosuppressed patients by 

polymerase chain reaction. J Infect Dis, 1995; 171, 273-280. 

110. Sener A, House AA, Jevnikar AM, Boudville N, McAlister VC, Muirhead N et al. 

Intravenous immunoglobulin as a treatment for BK virus associated nephropathy: one 

– year follow-up of renal allograft recipients. Transplantation 2006; 81: 117-120. 

111. Singh B, Kibiberd B, Gupta R, Alkhudair W, Lawen L. Polyoma virus-induced 

hemorrhagic cystitis in renal transplantation patient with polyomavirus nephritis. 

Urology 2006; 67: 432.e11.-432e12. 

112. Singh HK, Andreoni KA, Madden V et al. Presence of urinary haufen accurately 

predicts polyomavirus nephropathy. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 416-427. 

113. Small LN, Lau J, Snydman DR. Preventing post-organ transplantation 

cytomegalovirus disease with ganciclovir: A meta-analysis comparing prophylactic 

and preemptive therapies. Clin Infect Dis 2006; 46: 869-880. 

114. Smith F, Panek R, Kiberd BA. Screening to Prevent Polyoma Virus Nephropathy in 

Kidney Transplantation: A Cost Analysis. Am J Transplantation 2009; 9: 2177-2179. 

115. Smith JM, McDonald RA, Finn LS et al. Polyomavirus nephropathy in pediatric 

kidney transplant recipients. Am J Transplant 2004; 4: 2109-2117. 

116. Studahl M., Bergstrom T., Ekeland-Sjoberg K., Ricksten A. Detection of 

Cytomegalovirus  DNA in Cerebrospinal Fluid in Immunocopetent patients as a Sign 

of Active Infection. Journal of Med Virology 1995; 46: 274-280. 

117. Thomas A, Dropulic LK, Rahman MH, Geetha D. Ureteral stents: A novel risk factor 

for polyomavirus nephropathy. Transplantation 2007; 84: 433-436. 

118. Vasudev B, Hariharan S, Hussain SA, Zhu YR, Bresnahan BA, Cohen EP. BK virus 

nephritis: risk factors, timing, and outcome in renal transplant recipients. Kidney Int 

2005; 68: 1834-1839. 

119. Vats A, Shapiro R, Singh Randhawa P et al. Quantative viral load monitoring and 

cidofovir therapy for the management of BK virus associated nephropathy in children 

and adults. Transplantation 2003; 75: 105-112. 

120. Vella JP, Cohen DJ. Transplantation. NephSAP 2009; 8: 475-477. 

121. Vincenti F. Immunosuppression Minimization: Current and Future Trends in 

Transplant Immunosuppression. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 1940-1948. 



 90 

122. Viscount HB, Eid AJ, Espy MJ, Griffin MD, Thomsen KM, Harmsen WS et al. 

Polyomavirus polymerase chain reaction as a surrogate marker of polyomavirus – 

associated nephropathy. Transplantation 2007; 84: 340 - 345. 

123. Wali RK, Drachenberg C, Hirsch H et al. Intensive versus routine care screening for 

polyoma viral replication (cluster randomization) and a road map for stepwise 

modification of immunosuppression therapy (Abstract). Am J Transplant 2008; 8 

(Suppl 2): 283-287. 

124. Wali RK, Drachenberg C, Hirsch HH, Papadimitrious J, Nahar A, Mohanlal V et al. 

BK virus-associated nephropathy in renal allograft recipients: rescue therapy by 

sirolimus-based immunosuppression. Transplantation 2004; 78: 1069-1073. 

125. Weiss AS, Gralla J, Chan L, Klem P, Wiseman AC. Aggressive Immunosuppression 

Minimization Reduces Graft Loss Following Diagnosis of BK Virus-Associated 

Nephropathy: A Comparison of Two Reduction Strategies. Clin J Am Soc Nephrol 

2008; 3: 1812-1819. 

126. Williams JW, Javaid B, Kadambi PV, Gillen D, Harland R, Thistlewaite JR et al. 

Leflunomide for Polyomavirus Type BK Nephropathy. N Engl J Med 2005; 352: 

1157-1158.  

127. Wu SW, Chang HR, Lian JD. The effect of low – dose cidofovir on the long term 

outcome of polyomavirus-associated nephropathy in renal transplant recipients. 

Nephrol Dial Transplant 2008; 24: 1034-1038.  

 

 


