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Cukrzyca ujawniaj¹ca siê po przeszczepieniu
nerki (cukrzyca potransplantacyjna)
 dowiadczenia jednego orodka
transplantacyjnego.
Czêæ I. Czêstoæ wystêpowania, stosowane
kryteria i czas rozpoznania z uwzglêdnieniem
wp³ywu leczenia immunosupresyjnego
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania cukrzycy potransplantacyjnej (PTDM) z uwzglêdnieniem sposobu leczenia immunosupresyjnego (protokó³ oparty o cyklosporynê lub takrolimus) oraz stosowania du¿ych dawek glikokortykosteroidów (GS) we wczesnym okresie potransplantacyjnym, ocena
kryteriów, w oparciu o które rozpoznano PTDM oraz czasu, jaki up³yn¹³ od zabiegu przeszczepienia nerki do rozpoznania PTDM. Przeprowadzono analizê dokumentacji medycznej pacjentów nie choruj¹cych na cukrzycê przed przeszczepieniem nerki, którym zabieg przeszczepienia nerki wykonano w orodku poznañskim. Wykazano, ¿e PTDM rozwinê³a siê u 9,65% pacjentów, najczêciej w
pierwszych 3 miesi¹cach po przeszczepieniu nerki, szczególnie wczenie i czêsto u pacjentów, u których stosowano leczenie immunosupresyjne oparte o takrolimus. Intensywnego nadzoru wymaga glikemia w czasie leczenia du¿ymi
dawkami GS i w ci¹gu 6 miesiêcy po takim leczeniu. PTDM wyst¹pi³a w przedziale od 1 do 1249 dni po przeszczepieniu nerki, z median¹ 101,5 dnia, z czego
wynika koniecznoæ ci¹g³ego monitorowania glikemii, zw³aszcza do 6 miesi¹ca
po zabiegu a nastêpnie sta³ego okresowego nadzoru glikemii u wszystkich chorych z przeszczepion¹ nerk¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 213-217)

Anna DUDZIAK1
Stanis³aw CZEKALSKI2
Oddzia³ Transplantologii Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu,
Kierownik: Dr med. Maciej G³yda

1

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych UM w Poznaniu
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanis³aw Czekalski
2

S³owa kluczowe:
 cukrzyca potransplantacyjna
 czêstoæ wystêpowania
 leczenie immunosupresyjne
 kryteria rozpoznania
 czas rozpoznania.
Key words:
 post-transplant diabetes
 incidence
 immunosuppressive therapy
 diagnostic criteria
 time of diagnosis

Diabetes mellitus after kidney transplantation
(post-transplant diabetes)  experience of a single
transplantation centre. Part I. Incidence diagnostic
criteria and time of appearance, taking into
consideration the influence of immunosuppressive
therapy
The aim of study was an analysis of the incidence of post-transplant diabetes mellitus (PTDM) taking into the consideration the mode of immunosuppressive therapy ( protocols based on the cyclosporine or tacrolimus) and the use of
glucocorticoids (GS) in high doses at early posttransplant period, an evaluation
of the criteria used for PTDM diagnosis and the time elapsed between the kidney transplantation and the diagnosis of PTDM. The analysis of 746 medical
records of the patients without diabetes before kidney transplantation was performed at the centre in Poznañ. It was demonstrated that PTDM developed in
9,65% of patients, most frequently during first 3 months after the kidney transplantation, particularly early after and at the highest frequency in patients treated
with tacrolimus as the part of the immunosuppressive protocol. Particular control of glycemia should be delivered during treatment with high GS doses and
during 6 months thereafter. PTDM was diagnosed at the time range from 1 to
1249 days after kidney transplantation (median 101,5 days), indicating the necessity of frequent glycemia monitoring, particularly during 6 months after kidney transplantation followed by constant, periodical glycemia control in all patients with transplanted kidney.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 213-217)
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Ka¿da cukrzyca ujawniaj¹ca siê po raz
pierwszy po przeszczepie nerki czy innych
narz¹dów allogenicznych, niezale¿nie od
czasu jej wyst¹pienia, jest okrelana jako
cukrzyca potransplantacyjna (ang. posttransplant diabetes mellitus, PTDM) [2,3].
Zosta³a ona opisana po raz pierwszy w 1964
r. przez Starzla i wsp. [21]. Przez wiele nastêpnych lat stosowano ró¿ne kryteria rozpoznania cukrzycy potransplantcyjnej
(PTDM). A¿ do 2002 r. czêsto definiowano
cukrzycê potransplantacyjn¹ jako wystêpowanie hiperglikemii wymagaj¹cej albo leczenia farmakologicznego, albo jako hiperglikemii wymagaj¹cej leczenia insulin¹ >30 dni,
czy hiperglikemii wymagaj¹cej w ogóle leczenia insulin¹ [7,15,25]. W wiêkszoci tych
prac podawano równie¿ czêstoæ wystêpowania hiperglikemii nie wymagaj¹cej leczenia insulin¹ oraz czêstoæ hiperglikemii leczonej doustnymi lekami hipoglikemizuj¹cymi. Stosowanie ró¿nych kryteriów rozpoznawania PTDM skutkowa³o zró¿nicowaniem
czêstoci jej wystêpowania. Ponadto czêstoæ wystêpowania PTDM zale¿a³a od zastosowanych schematów terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu nerki. Stosowanie pocz¹tkowo du¿ych dawek glikokortykosteroidów mia³o niew¹tpliwie wp³yw na
bardzo czêste rozpoznawanie PTDM, siêgaj¹ce 46% chorych [9]. Zmniejszenie dawek glikokortykosteroidów i wprowadzenie
do leczenia inhibitora kalcineuryny  cyklosporyny A przyczyni³o siê do zredukowania
publikowanej czêstoci wystêpowania
PTDM do 3,6-11,7% [1,18,25]. Upowszechnienie stosowania schematów leczenia immunosupresyjnego opartego o takrolimus
mia³o wp³yw na ponowny wzrost obserwowanej czêstoci wystêpowania PTDM do
oko³o 20% u chorych leczonych takimi schematami wobec oko³o 9 do 4% chorych leczonych cyklosporyn¹ [15,17]. W pracy opublikowanej w 2002 r. [5] i w roku nastêpnym
[13] czêstoæ wystêpowania PTDM okrelono odpowiednio na 20 i 21,4%.
W opublikowanych w 2002r. europejskich wytycznych postêpowania w przeszczepianiu nerek [2] sprecyzowano, ¿e definicja PTDM powinna byæ taka sama jak
cukrzycy w ogólnej populacji, chocia¿ jako
przyk³ad kryterium diagnostycznego podano tylko wystêpowanie glikemii na czczo >
7 mmol/l (126 mg/dl). W wytycznych tych
zacytowano pracê Kasiske i wsp. [12], w której czêstoæ wystêpowania PTDM okrelono w zakresie 3,6-18%. Zwrócono tak¿e
uwagê, ¿e czêstoæ wystêpowania PTDM
w pierwszym roku po przeszczepieniu nerki
u chorych leczonych takrolimusem jest wiêksza ni¿ u chorych stosuj¹cych cyklosporynê. Zaskakuj¹ce by³o natomiast stwierdzenie, ¿e PTDM nale¿y identyfikowaæ przez
regularne (co 3 miesi¹ce) oznaczanie stê¿enia glukozy we krwi na czczo i/lub pomiar
poziomu glikowanej hemoglobiny (HbA1c)
[2]. Wiadomo bowiem, ¿e czêsto PTDM wystêpuje wczeniej ni¿ w 3 miesi¹ce po
przeszczepieniu nerki [6,11,14], zw³aszcza
u chorych otrzymuj¹cych takrolimus [19].
Wspó³czenie zaleca siê aby w rozpoznawaniu PTDM wykorzystywaæ wszystkie
kryteria rozpoznawania cukrzycy odnosz¹ce siê do ogólnej populacji [8,22], a stê¿enie glukozy we krwi na czczo oznaczaæ w
okresie oko³ooperacyjnym, w odstêpach ty-
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Tabela I
Liczba chorych z PTDM w zale¿noci od stosowanego schematu leczenia immunosupresyjnego w momencie rozpoznania PTDM, z wyodrêbnieniem 2 zasadniczych grup: leczenia opartego na cyklosporynie i leczenia opartego na takrolimusie.
The number of the sick of PTDM depending on the used way of immunosuppressive treatment at the moment of recognition PTDM with the distinguishing 2 basic groups: treatment with cyclosporine and treatment with tacrolimus.

Schem at leczenia im m unosupresy jnego
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3

takrolim us + m y kofenolan m ofety lu

1

Tabela II
Liczba i odsetek pacjentów, u których rozpoznano PTDM na podstawie ró¿nych kryteriów.
The number and the percent of the patients with the recognition of PTDM on the basis of different criterias.

glikem ia na czczo
> 126 m g/dl

glikem ia przy godna
> 200 m g/dl

test doustnego
objaw y kliniczne
obci¹¿enia 75 g glukozy
cukrzy cy

liczba pacjentów (n)

30

26

9

7

% ca³ej badanej grupy

41,7

36,1

12,5

9,7

Tabela III
Liczba przypadków wie¿o rozpoznanej PTDM w 3-miesiêcznych przedzia³ach czasowych po przeszczepie
nerki w podgrupach cyklosporyny i takrolimusa.
The number of new onsets of PTDM in 3-month periods after kidney transplantation in the 2 groups of
patients treated with cyclosporine or tacrolimus.

czas po przeszczepie (dni)

1-90

91-180

181-270

podgrupa cy klospory ny (n)
podgrupa takrolim usa (n)

16 (35,5%)

9 (20%)

17 (63%)

2 (7,4%)

godniowych przez pierwsze 3 miesi¹ce po
zabiegu, co 2 tygodnie do 6 miesi¹ca, co
miesi¹c do roku a nastêpnie przy ka¿dej póniejszej wizycie kontrolnej, przynajmniej co
3 miesi¹ce [3,8]. W praktyce zalecenia te
nie zawsze by³y przestrzegane, zw³aszcza
przed 2002 r. a tak¿e, gdy lekarz prowadz¹cy realizowa³ europejskie wytyczne z 2002
r. [2] zalecaj¹c badania glikemii co 3 miesi¹ce.
Celem obecnej pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania PTDM z uwzglêdnieniem sposobu immunosupresji (protokó³
oparty o cyklosporynê lub takrolimus), wp³ywu zastosowania du¿ych dawek glikokortykosteroidów we wczesnym okresie potransplantacyjnym, ocena kryteriów, w oparciu
o które rozpoznano PTDM oraz czasu, jaki
up³yn¹³ od zabiegu przeszczepienia nerki do
rozpoznania PTDM, w materiale chorych,
którym przeszczepiono nerkê w Oddziale
Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w
Poznaniu w okresie od stycznia 1995r. do
lutego 2003r.
Materia³ i metody

Przeprowadzono analizê historii chorób i dokumentacji ambulatoryjnego leczenia 746 pacjentów, nie choruj¹cych na cukrzycê przed przeszczepieniem nerki, którym zabieg przeszczepienia nerki

271-360

1-360

>360

8 (17,8%)

0

33 (73,3%)

12 (26,7%)

3 (11,1%)

1 (3,7%)

23 (85,2%)

4 (14,8%)

wykonano w Orodku poznañskim. Ocenê przeprowadzono w zakresie danych niezbêdnych do
realizacji celów pracy. W analizie statystycznej
wyników zastosowano testy c2 i test u Gaussa.
Wyniki
1. Czêstoæ wystêpowania PTDM
PTDM wyst¹pi³a u 72 pacjentów, którym
przeszczepiono nerkê, 39 mê¿czyzn i 33
kobiet, co stanowi 9,65% ogólnej liczby pacjentów. rednia wieku pacjentów, u których
rozpoznano PTDM wynios³a 46 ± 9 lat, w
chwili zabiegu przeszczepienia nerki.
W tabeli I przedstawiono stosowany
schemat leczenia immunosupresyjnego w
momencie rozpoznania PTDM, wyró¿niaj¹cy 2 g³ówne metody: opart¹ na cyklosporynie i opart¹ na takrolimusie.
PTDM wyst¹pi³a u 45 pacjentów sporód
ogólnej liczby 558 pacjentów, u których stosowano leczenie oparte na cyklosporynie,
co stanowi 8% oraz u 27 pacjentów sporód
ogólnej liczby 188 pacjentów, u których stosowano leczenie oparte na takrolimusie, co
stanowi 14,3%. Testem c2 stwierdzono istotnie czêstsze wystêpowanie PTDM u pacjentów leczonych schematem opartym na takrolimusie ni¿ u pacjentów leczonych schematami opartymi na cyklosporynie (c2 5,693,
p=0,0114).
A. Dudziak i wsp.

Sporód 72 pacjentów z PTDM u 24,
czyli w 33,3% w okresie poprzedzaj¹cym
wyst¹pienie choroby stosowano du¿e dawki glikokortykosteroidów w postaci pulsów z
powodu epizodu ostrego odrzucania przeszczepu.
2. Kryteria, na podstawie których
rozpoznano PTDM u pacjentów
przeszczepion¹ nerk¹
tabeli II przedstawiono liczbê pacjentów,
u których rozpoznano PTDM w oparciu o
ró¿ne kryteria rozpoznania cukrzycy.
Najczêciej, bo u ponad 40% chorych
rozpoznano cukrzycê potransplantacyjn¹ w
oparciu o dwukrotny pomiar glikemii na
czczo >126 mg/dl, rzadziej na podstawie
dwukrotnych pomiarów glikemii przygodnej
>200 mg/dl, tylko u 12,5% chorych na podstawie testu doustnego obci¹¿enia 75 g glukozy, a na podstawie objawów klinicznych
cukrzycy u niespe³na 10% chorych. W ponad 90% przypadków cukrzyca potransplantacyjna przebiega³a bez manifestacji klinicznej.
3. Czas jaki up³yn¹³ od zabiegu
przeszczepienia nerki do rozpoznania
PTDM
Czas ten mieci³ siê w przedziale od 1
do 1249 dni, z median¹ 101,5 dnia. W tabeli III przedstawiono liczbê przypadków wie¿o rozpoznanej PTDM w 3-miesiêcznych
przedzia³ach czasowych po przeszczepieniu nerki w podgrupach pacjentów leczonych
schematami immunosupresji opartymi na
cyklosporynie (podgrupa cyklosporyny) lub
takrolimusie (podgrupa takrolimusa).
Porównanie obu podgrup ujawnia zdecydowanie czêstsze wczesne wyst¹pienie
cukrzycy, w czasie pierwszych 3 miesiêcy u
pacjentów leczonych takrolimusem w porównaniu z podgrup¹ otrzymuj¹c¹ cyklosporynê  odpowiednio 63% i 35,5%. W okresie pierwszego roku po przeszczepieniu
nerki cukrzyca ujawnia siê w grupie cyklosporyny u 73,3% chorych a w grupie takrolimusa u 85,2% chorych.
W tabeli IV przedstawiono liczbê nowych
przypadków cukrzycy ujawnionej w 3-miesiêcznych przedzia³ach czasowych po przeszczepie nerki jako procent ogólnej populacji pacjentów leczonych cyklosporyn¹ lub
takrolimusem.
Stwierdzono, ¿e ró¿nica w czêstoci
cukrzycy potransplantacyjnej pomiêdzy podgrupami pacjentów leczonych cyklosporyn¹
lub takrolimusem wynika z czêstszego ujawnienia cukrzycy w podgrupie takrolimusa w
ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy po przeszczepie nerki. W póniejszym okresie ryzyko
ujawnienia siê cukrzycy w obu podgrupach
jest porównywalne.
Sporód 24 pacjentów, u których stosowano du¿e dawki glikokortykosteroidów
(GS) w okresie poprzedzaj¹cym wyst¹pienie PTDM, rozpoznanie cukrzycy postawiono w wiêkszoci przypadków w ci¹gu nastêpnych 6 miesiêcy. W tabeli V przedstawiono rozk³ad nowych przypadków PTDM
w 3-miesiêcznych przedzia³ach czasowych
po zastosowaniu du¿ych dawek GS.
U 10 pacjentów (tj.41,6% chorych, u których cukrzyca wyst¹pi³a po w³¹czeniu leczenia pulsami GS) cukrzyca ujawni³a siê w
trakcie stosowania pulsów. Ponad 90% pacjentów, u których cukrzyca potransplanta-

Tabela IV
Liczba przypadków wie¿o rozpoznanej cukrzycy w 3-miesiêcznych przedzia³ach czasowych po przeszczepie nerki jako odsetek ogólnej populacji pacjentów leczonych cyklosporyn¹ i takrolimusem.
The number of new onsets of diabetes mellitus in 3-month periods after kidney transplantation as a percent
of the general population of patients treated with cyclosporine or tacrolimus.

przedzia³y czasow e ujaw nienia siê cukrzy cy (dni)

1-90

91-180

181-270

271-360

> 360

iloæ przy padków rozpoznanej cukrzy cy
potransplantacy jnej w podgrupie cy klospory ny (n)

16

9

8

0

12

% ca³ej populacji pacjentów leczony ch cy klospory n¹

2,9 *

1,6

1,4

0

2,1

iloæ przy padków rozpoznanej cukrzy cy
potransplantacy jnej w podgrupie takrolim usa (n)

17

2

3

1

4

% ca³ej populacji pacjentów leczony ch takrolim usem

9,0

1,1

1,6

0,5

2,1

* p<0,05 w porównaniu z grup¹ takrolimusa (test "u" Gaussa)
Tabela V
Rozk³ad nowych przypadków cukrzycy potransplantacyjnej w 3-miesiêcznych przedzia³ach czasowych po
zastosowaniu pulsów glikokortykosteroidów (GS).
The number of new onesets of post-transplant diabetes mellitus in 3-month periods after using the high
doses of glucocorticoids (GS).

czas od zastosow ania pulsów
glikokorty kosteroidów do ujaw nienia siê cukrzy cy

w trakcie
leczenia
pulsam i GS

do
3 m iesi¹ca

3-6
m iesi¹c

pow y ¿ej
6 m iesi¹ca

liczba pacjentów (n)

10

6

6

2

%

41,6

25

25

8,4

cyjna rozwija siê po zastosowaniu du¿ych
dawek glikokortykosteroidów, ujawnia j¹ w
okresie 6 miesiêcy od chwili w³¹czenia leczenia pulsami GS.
Omówienie
Czêstoæ wystêpowania PTDM w materiale w³asnym (9,65%), oceniona w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹ce kryteria, mieci siê w szerokich granicach podawanych
w literaturze. We wstêpie obecnej pracy
zwrócono uwagê na trudnoci w porównywaniu doniesieñ ró¿nych autorów o wystêpowaniu PTDM ze wzglêdu na ró¿nice w
przyjêtych kryteriach rozpoznania cukrzycy.
Dodatkowo uwzglêdniæ nale¿y ró¿nice badanych populacji. W analizowanym materiale w³asnym wszyscy pacjenci byli rasy
kaukaskiej. U przestawicieli tej rasy PTDM
wystêpuje rzadziej ni¿ np. u Afroamerykanów czy osób pochodzenia hiszpañskiego
[2,3].
W badaniach przeprowadzonych w populacji polskiej Wyzga³ i wsp. [27] stwierdzili PTDM w 6,1% przypadków po przeszczepieniu nerki, przy stosowaniu ró¿nego rodzaju leczenia immunosupresyjnego.
Spostrzegany przez wielu autorów
wzrost czêstoci wystêpowania PTDM w
ostatnich latach, zwi¹zany z upowszechnieniem leczenia immunosupresyjnego opartego na takrolimusie [15,18,19] znajduje potwierdzenie w wynikach w³asnych, w których udokumentowano istotnie czêstsze
wystêpowanie PTDM w podgrupie pacjentów leczonych schematami opartymi na takrolimusie ni¿ opartymi na cyklosporynie.
Oba inhibitory kalcyneuryny (takrolimus i
cyklosporyna) bêd¹ce obecnie podstawowymi lekami immunosupresyjnymi stosowanymi po przeszczepieniu nerki wykazuj¹ efekt
diabetogenny, ale efekt ten jest silniejszy dla
takrolimusa [15]. Opisywane s¹ w literaturze przypadki ciê¿kiej kwasicy ketonowej
wywo³anej hipoinsulinemi¹ w przebiegu leczenia takrolimusem [23]. W badaniach na
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zwierzêtach po zastosowaniu takrolimusa
stwierdzono zahamowanie syntezy insuliny
poprzez hamowanie transkrypcji mRNA i
zmiany degeneracyjne w komórkach beta
trzustki. Efekty te zale¿ne by³y od dawki leku
i odwracalne po jego wycofaniu. U pacjentów po przeszczepie nerki wp³yw diabetogenny takrolimusa zale¿ny jest równie¿ od
dawki. Wyst¹pienie cukrzycy wi¹¿e siê z
wysokim poziomem leku we krwi we wczesnym okresie po transplantacji nerki. W miarê zmniejszania dawki takrolimusa u czêci
pacjentów dochodzi do poprawy tolerancji
glukozy a u niektórych do jej normalizacji
[15,17].
Cyklosporyna równie¿ wywo³uje cukrzycê w mechanimie zmniejszenia wytwarzania insuliny, hamowania sekrecji insuliny
(pierwszej i drugiej fazy) i zmniejszenia objêtoci komórek beta [26]. W badaniach na
zwierzêtach cyklosporyna wywo³ywa³a redukcjê syntezy DNA, redukcjê syntezy
mRNA dla insuliny i zmniejszenie syntezy
proinsuliny, zmiany degeneracyjne komórek
beta wysp trzustkowych oraz wzrost insulinoopornoci. W hodowlach ludzkich komórek wysp trzustkowych poddanych dzia³aniu cyklosporyny stwierdzono zmniejszon¹
sekrecjê insuliny po bodcu glukozowym.
Proponowany mechanizm zjawiska hamowania sekrecji insuliny wynika z interakcji
cyklosporyny z kalmodulin¹  wewn¹trzkomórkowym bia³kiem wi¹¿¹cym wapñ, które
odgrywa decyduj¹c¹ rolê w reakcji uwalniania insuliny z komórki beta [10]. Opisane
zmiany komórek beta trzustki wywo³ane cykosporyn¹ s¹ odwracalne po odstawieniu
leku, chocia¿ autorzy niektórych doniesieñ
sugeruj¹, ¿e po d³u¿szym czasie stosowania leku powrót do normy mo¿e byæ opóniony.
Efekt diabetogenny cyklosporyny u cz³owieka jest znacznie mniejszy je¿eli nie stosuje siê jednoczenie GS. W grupie pacjentów po przeszczepie nerki leczonych cyklosporyn¹ bez GS, podobnie jak w przypadku
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leczenia cyklosporyn¹ pacjentów z powodu
innych chorób, nie obserwowano zaburzeñ
gospodarki wêglowodanowej [4]. Prawdopodobnie zachodzi interakcja pomiêdzy cyklosporyn¹ i GS, której skutkiem jest silny efekt
diabetogenny, wiêkszy ni¿ ka¿dego z tych
czynników z osobna. Obie substancje metabolizowane s¹ przez enzymy cytochromu
P450. Cyklosporyna mo¿e zmniejszaæ klirens glikokortykosteroidów i podnosiæ ich
poziom w surowicy prowadz¹c do zwiêkszenia toksycznoci [10].
Silniejszy efekt diabetogenny takrolimusa, zw³aszcza stosowanego w skojarzeniu
z GS ujawni³ siê w analizowanym materiale
istotnie czêstszym ujawnieniem siê cukrzycy w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy po przeszczepieniu nerki u pacjentów stosuj¹cych
takrolimus w porównaniu z pacjentami stosuj¹cymi cyklosporynê.
Podrêcznikowe dane wskazuj¹, ¿e czêstoæ rozwoju PTDM zale¿y prawdopodobnie od leczenia glikokortykosteroidami
(3,6%), cyklosporyn¹ A (11,7%) i takrolimusem (18%) [8]. Uzasadnione wydaje siê jednak zwrócenie uwagi na wp³yw po³¹czonego stosowania inhibitorów kalcyneuryny i GS
nasilaj¹cy ryzyko wyst¹pienia PTDM. Du¿e
dawki GS stosowane s¹ zw³aszcza podczas
leczenia epizodów ostrego odrzucania przeszczepionej nerki. Powik³anie to dotyczy
najczêciej wstêpnego okresu po zabiegu
transplantacji, w którym stosuje siê równie¿
du¿e dawki innych leków immunosupresyjnych wywieraj¹cych hamuj¹cy wp³yw na
wydzielanie insuliny. Obci¹¿enie pacjenta
du¿¹ dawk¹ GS skumulowan¹ w krótkim
czasie prowadzi do gwa³townego wzrostu
zapotrzebowania na insulinê i ujawnienia siê
zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej.
W badanej grupie a¿ 91,6% pacjentów,
u których cukrzyca rozwinê³a siê po zastosowaniu du¿ych dawek GS ujawnia j¹ w
okresie 6 miesiêcy od zastosowania pulsów, w tym u 41,6% pacjentów dochodzi
do ujawnienia cukrzycy w trakcie leczenia
pulsami GS.
W wietle tych danych bardzo wa¿ne
jest zalecenie monitorowania gospodarki
wêglowodanowej w okresie leczenia du¿ymi dawkami GS, w postaci codziennych
pomiarów glikemii oraz okresowych badañ
kontrolnych glikemii w ci¹gu nastêpnych 6
miesiêcy. Wskazana jest równie¿ edukacja
pacjentów leczonych GS, zw³aszcza w postaci pulsów i wyczulenie ich na objawy cukrzycy. W aktualnych pogl¹dach na leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu
nerki zwraca siê uwagê na znaczenie redukcji dawki GS, a nawet wprowadzane s¹
schematy leczenia immunosupresyjnego
bez GS [20].
W praktyce klinicznej wa¿ne znaczenie
ma wczesne rozpoznanie ka¿dego typu cukrzycy, w tym PTDM. Najprostszym postêpowaniem diagnostycznym jest oznaczanie
glikemii na czczo w osoczu krwi ¿ylnej wed³ug aktualnych zaleceñ postêpowania.
Wynik > 7mmol/l (126mg/dl) potwierdzony
w nastêpnym dniu upowa¿nia do rozpoznania cukrzycy [28]. Na podstawie tego kryterium rozpoznano cukrzycê u 41,7% pacjentów w badanej grupie. Dwukrotne stwierdzenie glikemii przygodnej > 11,1mmol/l (200
mg/dl) by³o podstaw¹ rozpoznania PTDM u
36,1% pacjentów. Test doustnego obci¹¿e-
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nia glukoz¹ jest zalecany jeli glikemia na
czczo wynosi 5,6-6,9 mmol/l (100-125mg/
dl) a cukrzycê rozpoznaje siê je¿eli glikemia w 120 min po obci¹¿eniu 75 g glukozy
> 11,1 mmol/l (200 mg/dl). W materiale w³asnym wyniki tego testu by³y podstaw¹ rozpoznania PTDM u 12,5% pacjentów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rozpoznanie PTDM u
9,7% pacjentów na podstawie objawów klinicznych cukrzycy by³o spowodowane niedostatecznym monitorowaniem glikemii po
przeszczepieniu nerki.
Monitorowanie glikemii u pacjentów po
przeszczepieniu nerki jest konieczne gdy¿
u wiêkszoci chorych nie wystêpuj¹ objawy
cukrzycy, a ich pojawienie siê wiadczy zwykle o d³ugotrwa³ej hiperglikemii. Bez aktywnego monitorowania glikemii na czczo i poposi³kowej b¹d testów doustnego obci¹¿enia glukoz¹ u wiêkszoci pacjentów cukrzyca mog³aby byæ d³ugo nie rozpoznana a tym
samym nie by³oby mo¿liwe wdro¿enie odpowiedniego leczenia. Utrzymywanie siê
nawet umiarkowanie podwy¿szonych poziomów glikemii, choæ nieme klinicznie, wp³ywa na rozwój przewlek³ych powik³añ cukrzycy. Hiperglikemia powoduje równie¿ nasilenie reakcji zapalnej skierowanej przeciwko
przeszczepionemu narz¹dowi (wzrost ekspresji alloantygenów, pobudzenie ródb³onka, wzrost adhezji i migracji komórek zapalnych), co nasila proces odrzucania [24].
Pog³êbianie siê nie leczonych zaburzeñ
gospodarki wêglowodanowej u czêci pacjentów mo¿e prowadziæ do znacznej dekompensacji metabolicznej z diurez¹ osmotyczn¹, hiperfiltracj¹, odwodnieniem i z dodatkowym zwiêkszeniem ryzyka uszkodzenia przeszczepionej nerki. Rozpoczêcie leczenia cukrzycy odpowiednio wczenie pozwala na unikniêcie tej sytuacji.
Czas up³ywaj¹cy od momentu przeszczepu nerki do rozpoznania cukrzycy w
badanej grupie waha³ siê w bardzo szerokich granicach od 1 dnia do 1249 dni (mediana 101,5 dnia). Najwiêksz¹ iloæ noworozpoznanych przypadków cukrzycy stwierdzono w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy po
zabiegu transplantacji (45,8%), a w zdecydowanej wiêkszoci przypadków cukrzyca
wyst¹pi³a w ci¹gu pierwszego roku po przeszczepie nerki (77,7% przypadków). U pacjentów we wczesnym okresie po przeszczepie nerki wystêpuje insulinoopornoæ
zwi¹zana ze stresem oko³ozabiegowym i
zastosowaniem du¿ych dawek GS, w skojarzeniu z zaburzeniami wydzielania insuliny zwi¹zanymi z zastosowaniem równie¿
du¿ych dawek leków immunosupresyjnych
z grupy inhibitorów kalcyneuryny. Ta niekorzystna sytuacja powoduje ujawnienie siê
cukrzycy u osób z wystêpuj¹c¹ ju¿ wczeniej insulinoopornoci¹ i/lub ograniczon¹
rezerw¹ wydzielnicz¹ komórek beta wysp
trzustkowych. Pacjenci, u których w tym
okresie nie ujawni¹ siê zaburzenia gospodarki wêglowodanowej wykazuj¹ du¿o
mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy w póniejszym czasie. Tym niemniej wyniki w³asne i dane z pimiennictwa wskazuj¹, ¿e
cukrzyca mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym okresie
po przeszczepieniu nerki. Uzasadnia to koniecznoæ rutynowych kontroli poziomu glikemii u chorych z przeszczepion¹ nerk¹.
Ró¿nica w czêstoci ujawniania siê cukrzycy pomiêdzy podgrupami pacjentów le-

czonych cyklosporyn¹ i takrolimusem, manifestuje siê czêstszym wystêpowaniem
cukrzycy przy leczeniu takrolimusem w czasie pierwszych 3 miesiêcy po przeszczepie.
Potwierdza to silnie diabetogenny wp³yw
du¿ych dawek takrolimusa stosowanych we
wstêpnym okresie po zabiegu transplantacji nerki. W okresie póniejszym (powy¿ej 3
miesi¹ca) w podgrupie pacjentów leczonych
takrolimusem nie stwierdza siê wiêkszej liczby nowych przypadków cukrzycy w porównaniu z podgrup¹ leczonych cyklosporyn¹.
Wynika z tego wniosek, ¿e je¿eli cukrzyca
nie ujawni siê w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy po przeszczepie, to w okresie póniejszym pacjenci leczeni cyklosporyn¹ lub takrolimusem maj¹ podobne szanse na wyst¹pienie tego powik³ania i powinni byæ analogicznie monitorowani.
Wnioski
1. Cukrzyca potransplantacyjna rozwinê³a siê u 9,65% pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹. Najczêciej PTDM ujawnia³a
siê w pierwszych 3 miesi¹cach po przeszczepieniu nerki, szczególnie wczenie i
czêsto u pacjentów, u których stosowane
by³o leczenie immunosupresyjne oparte na
takrolimusie. Uzasadnione jest czêste monitorowanie glikemii we wczesnym okresie
potransplantacyjnym.
2. Szczególnego nadzoru wymaga stan
gospodarki wêglowodanowej w czasie leczenia du¿ymi dawkami glikokortykosteroidów i w ci¹gu 6 miesiêcy po takim leczeniu.
3. Cukrzyca potransplantacyjna mo¿e
wyst¹piæ w ka¿dym czasie po przeszczepieniu nerki i d³ugo mo¿e przebiegaæ subklinicznie. Uzasadniona jest ocena glikemii
przy ka¿dej wizycie kontrolnej pacjenta, a
przynajmniej co 3 miesi¹ce po pierwszym
roku po zabiegu przeszczepienia nerki.
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