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ZAKLJUČEK

miR-29c, miR-126, miR-146a, miR-150, miR-155 in miR-223, ki odražajo imunske mehanizme vpletene v endotelijsko okvaro in napredovanje fibroze, lahko uporabimo kot

zanesljive biomarkerje patološkega dogajanja, saj je njihovo izražanje povsem neodvisno od funkcije presadka. Preliminarni rezultati analize izražanja serumske miRNA (ki v

tem postru sicer niso prikazani, glej ustno predstavitev) pri podskupini bolnikov z indikacijsko biopsijo kažejo, da izbrane miRNA lahko ločijo med rekurenco

glomerulonefritisa, akutno humoralno rejekcijo in stabilnimi bolniki, kar nameravamo preveriti še na celotni skupini bolnikov.

S-uromodulin je popolnoma odvisen od ledvične funkcije in odraža delež delujočih tubulov bolj kot katerokoli drugo okvaro presadka. Znižano koncentracijo opažamo že v

zgodnjem poteku tubulointersticijske poškodbe, ko so do sedaj uporabljeni markerji za oceno delovanja presadka še v mejah normale, kar kaže na njegovo potencialno

koristno vlogo pri zaznavanju zgodnje (subklinične) okvare presajene ledvice.

UVOD

V zadnjih letih so bile številne raziskave usmerjene v razvoj biomarkerjev za
pravočasno odkrivanje ter sledenje bolezenskih procesov presajene ledvice. Za
mnoge izmed biomarkerjev pa se žal izkaže, da odražajo zgolj funkcijo presajene
ledvice in ne konkretne patologije.

Uromodulin in mikroRNA (miRNA) se v zadnjih letih raziskovanja pogosto omenjata
kot potencialni biomarker pri bolnikih s presajeno ledvico. Cilj naše raziskave je bil
ugotoviti, ali je izražanje serumske koncentracije uromodulina (s-uromodulin) in
izbranih miRNA značilno povezano z ledvično funkcijo pri bolnikih s presajeno
ledvico.

7. Slovenski nefrološki kongres virtualni kongres, marec 2021

METODE DELA
Pri 100 bolnikih s presajeno ledvico smo določili koncentracijo s-uromodulina in
izražanje šestih izbranih miRNA (miR-29c, miR-126, miR-146a, miR-150, miR-155 in
miR-223) v serumu. Vsi bolniki so imeli stabilno delovanje presadka, a različnih
stopenj kronične ledvične bolezni (KLB), vključeni so bili tudi bolniki tik pred
pričetkom nadomestnega zdravljenja. Ledvično delovanje smo ocenili z rutinskimi
parametri (kreatinin, sečnina, cistatin C in CKD EPI enačbami za oceno glomerulne
filtracije (GFR)) in natančno izmerili z očistkom krom etilendiaminetetraocetne
kisline (mGRF 51CrEDTA).

REZULTATI – karakteristike vključene populacije
Povprečna starost 100 bolnikov s presajeno ledvico (55 moških, 45 ženskih) je bila
55 ± 11 let (od 19 do 79 let), povprečni čas od presaditve je bil 10 ± 7 let (od 2 do
28 let). Za raziskave o s-uromodulinu smo vključili tudi kontrolno skupino 15
bolnikov brez ledvične bolezni: 7 moških, 8 žensk, povprečne starosti 43 ± 13 let
(med 20 do 58 let).

REZULTATI – povezava ledvične funkcije in s-uromodulina
S-uromodulin v kontrolni skupini je bil 291 ± 71 ng/ml. Pri bolnikih s presajeno
levico je bil s-uromodulin značilno nižji 74 ± 53 ng/ml (p < 0,001). Subanaliza
bolnikov s presajeno ledvico med posameznimi podskupinami glede na stopnjo KLB
je pokazala, da se s-uromodulin pomembno razlikuje že med kontrolno skupino in
med skupino bolnikov z normalno funkcijo presadka (KLB 1. stopnje) in se z vsako
napredujočo stopnjo KLB še dodatno zniža (slika 2). S-uromodulin je statistično
značilno povezan ne samo z mGRF 51CrEDTA, temveč tudi z ostalimi parametri za
oceno ledvične funkcije (tabela 1).

REZULTATI – povezava ledvične funkcije z izražanjem izbranih miRNA
Izražanje izbranih miRNA je neodvisno od delovanja presajene ledvice (slika 1).

Parametri ledvične
funkcije

Spearmanova korelacija s
s-uromodulinom Vrednost p

s-kreatinin −0.698 <0.001

s-Cistatin C −0.720 <0.001

s-sečnina −0.740 <0.001

eGFR CKD EPI kreatinin 0.736 <0.001

eGFR CKD EPI Cistatin C 0.718 <0.001

eGFR CKD EPI kreatinin
CistatinC

0.758 <0.001

mGFR 51CrEDTA 0.669 <0.001

Slika 1. Povezava med izbranimi miRNA in parametri delovanja presadka.

Slika 2. S-uromodulin pri bolnikih z različno stopnjo kronične ledvične bolezni presajene 
ledvice določene z izmerjeno glomerulno filtracijo z očistkom 51CrEDTA (mGFR 51CrEDTA).

Tabela 1. Povezava med s-uromodulinom in parametri delovanja presadka.

Sliki in tabla povzeto po: Borstnar, et al. Uromodulin and microRNAs in kidney transplantation-association 
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