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Cukrzyca ujawniaj¹ca siê po przeszczepieniu
nerki (cukrzyca potransplantacyjna)
 dowiadczenia jednego orodka
transplantacyjnego.
Czêæ II. Czy czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy
okrelone dla populacji ogólnej pozwalaj¹
przewidywaæ wyst¹pienie cukrzycy
potransplantacyjnej?
Celem pracy by³a ocena wystêpowania czynników ryzyka cukrzycy u biorców przed przeszczepieniem nerki, u których wyst¹pi³a cukrzyca potransplantacyjna (PTDM) oraz ocena zmiany masy cia³a, jaka nast¹pi³a miêdzy zabiegiem
przeszczepienia nerki. Analizie poddano dokumentacjê medyczn¹ 72 pacjentów z PTDM. Sporód analizowanych czynników ryzyka cukrzycy jedynie zaka¿enie wirusem HCV oraz obni¿one stê¿enie cholesterolu frakcji HDL i podwy¿szone stê¿enie triglicerydów mo¿na uznaæ jako znacz¹ce czynniki ryzyka PTDM.
Ponadto znaczne zwiêkszenie masy cia³a u pacjentów po przeszczepieniu nerki
mo¿e byæ czynnikiem ryzyka rozwoju PTDM. Uzasadniony jest nadzór ¿ywieniowy u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 218-220)
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Diabetes mellitus after kidney transplantation
(post-transplant diabetes)  experience of a single
transplantation centre. Part II. Whether risk factors for
development of diabetes in general population permit
to anticipate the development of post-transplant
diabetes mellitus?

The aim of study was an evaluation of the risk factors for diabetes mellitus
present In the recipients of kidney graft, before kidney transplantation in patients which developed post-transplant diabetes (PTDM). The change of body
mass between the surgery and development of post-transplant diabetes mellitus
was also evaluated. The medical records of 72 patients with PTDM were analysed. Among the risk factors for diabetes mellitus only the presence of HCV
infection, low HDL-cholesterol and high trigliceryde serum levels might be considered as meaningful risk factors for PTDM development. Furthermore, marked
increase of body mass in patients after kidney transplantation might be an additional risk factor for PTDM. The dietary consultations seems reasonable in patients with kidney graft.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 218-220)

Wstêp
Stosowanie leków immunosupresyjnych
jest uwa¿ane za g³ówn¹ przyczynê rozwoju
cukrzycy potransplantacyjnej (PTDM) u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ [3,7]. Zagadnienie to omówiono w odrêbnej pracy [5].
Istniej¹ dodatkowe czynniki, które mog¹ stanowiæ o zwiêkszonym ryzyku rozwoju
PTDM. Zalicza siê do nich czynniki ryzyka
rozwoju cukrzycy zdefiniowane dla ogólnej
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populacji. S¹ to: nadwaga (wskanik masy
cia³a BMI > 25 kg/m2), wystêpowanie cukrzycy w rodzinie (rodzice lub rodzeñstwo), ma³a
aktywnoæ fizyczna, przynale¿noæ do grupy rodowiskowej lub etnicznej czêciej nara¿onej na cukrzycê (np. Afroamerykanie,
osoby pochodzenia hiszpañskiego), uprzednio stwierdzana nieprawid³owa glikemia na
czczo (> 5,6 mmol/L czyli > 100 mg/dl) lub
nieprawid³owa tolerancja glukozy, nadcinie-
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nie têtnicze (> 140/90 mmHg), dyslipidemia
(stê¿enie cholesterolu frakcji HDL<1,0
mmol/l czyli < 40 mg/dl i/lub triglicerydów >
2,85 mmol/l czyli > 250 mg/dl), wystêpowanie choroby uk³adu sercowo-naczyniowego,
oraz u kobiet przebyta cukrzyca ciê¿arnych,
urodzenie dziecka o masie cia³a > 4 kg, zespó³ policystycznych jajników [16]. Dodatkowym wa¿nym czynnikiem ryzyka rozwoju
cukrzycy potransplantacyjnej mo¿e byæ
znaczne zwiêkszenie masy cia³a, a szczególnie rozwój nadwagi lub oty³oci po uzyskaniu przeszczepu nerki. Wiadomo, ¿e
nadwaga a zw³aszcza oty³oæ wi¹¿¹ siê z
insulinoopornoci¹ tkanek obwodowych [2].
Insulinoopornoæ tkanek prowadzi do zwiêkszonego zapotrzebowania na insulinê, co w
po³¹czeniu z diabetogennym wp³ywem leczenia immunosupresyjnego stosowanego
u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ mo¿e
przyczyniæ siê do rozwoju PTDM.
Istniej¹ doniesienia, ¿e obecnoæ zaka¿enia wirusem HCV u biorcy jest czynnikiem
ryzyka PTDM [4].
Celem obecnej pracy by³a ocena wystêpowania czynników ryzyka rozwoju cukrzycy przed przeszczepieniem nerki u biorców,
u których wyst¹pi³a PTDM oraz ocena zmiany masy cia³a jaka nast¹pi³a miêdzy zabiegiem przeszczepienia nerki i wyst¹pieniem
PTDM.
Materia³ i metodyka

Analizê dokumentacji medycznej przeprowadzono u 72 pacjentów z PTDM, których wyselekcjonowano sporód 746 pacjentów, którym przeszczepiono nerkê w poznañskim orodku transplantacyjnym. PTDM rozpoznano u 33 kobiet i 39
mê¿czyzn. redni wiek pacjentów w momencie
uzyskanie przeszczepu wynosi³ 46 ± 9 lat. Oceniono wystêpowanie nadwagi i oty³oci w czasie
zabiegu przeszczepienia nerki oraz w momencie
rozpoznania PTDM, zmianê masy cia³a miêdzy zabiegiem i rozpoznaniem PTDM, wystêpowanie
dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku cukrzycy i wczeniejszych zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej, nadcinienia têtniczego i dyslipidemii oraz zaka¿enia wirusem HCV.
Pozosta³e czynniki ryzyka cukrzycy nie wystêpowa³y w ocenianym materiale. Wszystkie osoby
nale¿a³y do rasy kaukaskiej a wspó³istniej¹ce choroby uk³adu sercowo-naczyniowego nie stanowi³y
przeciwwskazania do przeszczepienia nerki.
Wyniki
W tabeli I przedstawiono liczbê i odsetek pacjentów z PTDM, którzy wykazywali
czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy obecne
przed przeszczepieniem nerki.
Sporód analizowanych czynników ryzyka cukrzycy u wszystkich chorych wystêpowa³o nadcinienie têtnicze. Nadwagê i
oty³oæ (BMI ³ 25 kg/m2) wykazywa³o prawie 39% pacjentów (w tym nadwagê 29,2%
a oty³oæ, czyli BMI ³ 30 kg/m2  9,7% pacjentów), zaka¿enie HCV  u 25%, dodatni
wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy prawie u 14%, obni¿one stê¿enie cholesterolu
HDL u 23,4%, wysokie stê¿enie triglicerydów u 23,4% pacjentów. Najrzadziej wystêpowa³y nieprawid³owe wyniki parametrów
gospodarki wêglowodanowej, zaledwie u
2,7% pacjentów.

Tabela I
Liczba (odsetek) pacjentów z PTDM wykazuj¹cych czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy obecne przed przeszczepieniem nerki.
The number (the percent)of patients with PTDM showing the diabetes development risk factors existing
before the kidney transplantation.
czy nniki ry zy ka

liczba (odsetek) pacjentów

nadcinienie têtnicze*

72 (100%)

nadw aga i oty ³oæ

28 (38,9%)

obni¿one stê¿enie HDL cholesterolu i/lub w y sokie stê¿enie triglicery dów

23 (35,9%)

zaka¿enie HCV

18 (25%)

obni¿one stê¿enie HDL cholesterolu

15 (23,4%)

w y sokie stê¿enie triglicery dów

15 (23,4%)

dodatni w y w iad rodzinny w kierunku cukrzy cy

10 (13,8%)

niepraw id³ow e w y niki param etrów gospodarki w êglow odanow ej

2 (2,7%)

*lub stosowane leczenie obni¿aj¹ce cinienie têtnicze

W czasie miêdzy zabiegiem przeszczepienia nerki i rozpoznaniem PTDM, który
mieci³ siê w zakresie 1-1249 dni z median¹ 101,5 dnia, w ca³ej badanej grupie pacjentów z PTDM stwierdzono znaczne
zwiêkszenie masy cia³a i BMI, z wartoci
rednich 68,9 ± 10,6 kg (BMI 24,8±3,5 kg/
m2) do 77,0 ± 15 kg (BMI 27,5±4,6 kg/m2),
p<0,0001 dla obu parametrów. Zwiêkszenie
masy cia³a po przeszczepie nerki do chwili
wyst¹pienia PTDM nie by³o jednak regu³¹,
chocia¿ wystêpowa³o u 83,3% pacjentów, u
których rednie zwiêkszenie masy cia³a
wynios³o 9,4± 7,3 kg. U 3 pacjentów (4,2%)
masa cia³a nie uleg³a zmianie a u 9 (12,5%)
odnotowano zmniejszenie masy cia³a. Zwraca jednak uwagê, ¿e w momencie rozpoznania PTDM u 48,6% pacjentów stwierdzano nadwagê a u 26,4%  oty³oæ, co ³¹cznie
wykazuje 75% pacjentów z BMI >25 kg/m2.
Omówienie
Nadcinienie têtnicze jest bardzo czêstym objawem przewlek³ej niewydolnoci
nerek i wystêpuje z regu³y u chorych leczonych dializacyjnie, u których zreszt¹ docelowe wartoci cinienia têtniczego okrela
siê jako 140/90 mmHg, które stanowi¹ doln¹ granicê rozpoznania nadcinienie têtniczego [6]. Obecnoæ nadcinienia têtniczego przed przeszczepieniem nerki u wszystkich pacjentów, u których rozwinê³a siê póniej cukrzyca nie jest zaskoczeniem. Natomiast nadcinienie têtnicze, podobnie jak
przewlek³a niewydolnoæ nerek wi¹¿e siê z
wystêpowaniem insulinoopornoci tkanek
obwodowych, stanowi¹c czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy [1]. Ze wzglêdu jednak na
powszechnoæ wystêpowania u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek trudno
uznaæ nadcinienie têtnicze stwierdzane
przed przeszczepieniem nerki jako charakterystyczny czynnik ryzyka rozwoju PTDM.
Oty³oæ jak równie¿ nadwaga zaliczane
s¹ do wa¿nych czynników ryzyka rozwoju
cukrzycy w populacji ogólnej, gdy¿ wi¹¿¹ siê
z insulinoopornoci¹ tkanek obwodowych
[8]. W materiale w³asnym rednia masa cia³a
pacjentów przed przeszczepem nerki wynosi³a 68,9 kg, rednie BMI 24,8 kg/m2. Pacjenci prezentowali ró¿ny stan od¿ywienia
od niedowagi do oty³oci. Najwiêksz¹ grupê (57%) stanowi³y jednak osoby z prawid³ow¹ mas¹ cia³a (BMI 20-25 kg/m2). Trudno w wietle tych danych uznaæ nadwagê i
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oty³oæ przed przeszczepieniem nerki jako
zasadniczy czynnik wp³ywaj¹cy na wyst¹pienie cukrzycy potransplantacyjnej, choæ
zwraca uwagê doæ znaczny odsetek pacjentów z nadwag¹ i oty³oci¹ siêgaj¹cy
39%. Dane te sugeruj¹ celowoæ zmiany
strategii leczenie dietetycznego u pacjentów
oczekuj¹cych na przeszczep nerki. Obok
niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego
problemem staje siê równie¿ zapobieganie
nadwadze i oty³oci, które nale¿y korygowaæ odpowiednim postêpowaniem, gdy¿
zarówno bardzo niskie BMI (< 18 kg/m2) jak
i bardzo wysokie (> 30 kg/m2) przed przeszczepieniem nerki zwi¹zane jest z gorszym
prze¿yciem pacjenta i przeszczepu [10].
Uzyskane w obecnej pracy wyniki sugeruj¹ tak¿e, i¿ zwiêkszenie masy cia³a u
chorych po uzyskaniu przeszczepu nerki
mo¿e byæ istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na ujawnienie siê cukrzycy. U badanych
chorych zanotowano znaczne zwiêkszenie
masy cia³a po przeszczepieniu nerki w wiêkszoci przypadków (83,3%). U pacjentów
których masa cia³a zwiêkszy³a siê po przeszczepieniu nerki przyrost ten wyniós³ a¿ 9,7
± 7,3 kg.
Tendencja do zwiêkszenia masy cia³a po
przeszczepieniu nerki mo¿e wynikaæ z wyrównywania niezadowalaj¹cego stanu od¿ywienia wystêpuj¹cego u czêci pacjentów
w okresie leczenia zachowawczego jak i dializacyjnego niewydolnoci nerek. Zmniejszone ³aknienie bêd¹ce konsekwencj¹ przewlek³ego zatrucia endotoksynami i nasilony
katabolizm mog¹ prowadziæ do niedo¿ywienia. Jednak u badanych pacjentów niedowagê przed przeszczepieniem nerki stwierdzono tylko u ok. 4%, a po przeszczepieniu
nerki odsetek pacjentów z niedowag¹ nie
zmieni³ siê. Zanotowano natomiast znaczne zwiêkszenie liczby osób z nadwag¹ i oty³oci¹ do 75% (50% nadwaga, 25% oty³oæ),
co wi¹zaæ nale¿y z niew³aciwym ¿ywieniem. Pacjentom w trakcie dializoterapii zaleca siê dietê wysokoenergetyczn¹, co ma
zapobiegaæ katabolizmowi i wyniszczeniu.
Utrzymanie tej diety po przeszczepieniu
nerki wraz z popraw¹ apetytu wynikaj¹c¹ ze
zmniejszonego nasilenia niewydolnoci nerek i zastosowanie sterydoterapii, która
zwiêksza ³aknienie i insulinoopornoæ prowadzi do szybkiego przyrostu masy cia³a,
zw³aszcza przy ma³ej aktywnoci fizycznej.
Wzrost masy cia³a z kolei nasila insulino-
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opornoæ. Nadwaga i oty³oæ nale¿¹ do
g³ównych czynników ryzyka rozwoju cukrzycy [8]. W wietle tych danych wskazane by³oby rutynowe stosowanie poradnictwa dotycz¹cego diety i modyfikacji stylu ¿ycia u
wszystkich pacjentów z przeszczepion¹
nerk¹, co mog³oby ograniczyæ nadmierny
przyrost masy cia³a i zmniejszyæ ryzyko rozwoju cukrzycy potransplantacyjnej.
Obecnoæ zaka¿enia wirusem HCV
stwierdzono u 18 osób z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹, co stanowi 25% badanej grupy chorych. W porównaniu z malej¹c¹ liczb¹ pacjentów z dodatnim antygenem HCV
w ostatnich latach, która na koniec 2005
roku wynosi³a 12% [13], ponad dwukrotnie
czêstsze wystêpowanie zaka¿enia HCV u
pacjentów z PTDM potwierdza niektóre dane
z pimiennictwa [4], wskazuj¹ce na wzrost
ryzyka PTDM przy obecnoci tego zaka¿enia. U chorych zaka¿onych HCV szczególnie wa¿ne wydaje siê kontrolowanie glikemii po przeszczepieniu nerki, jak równie¿
leczenie zaka¿enia HCV przed przeszczepieniem.
Sporód analizowanych czynników ryzyka cukrzycy wystêpuj¹cych u chorych z
cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ wystêpowanie
dodatniego wywiadu rodzinnego stwierdzono tylko u 13,8% pacjentów. Trudno uznaæ
dodatni wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy jako wa¿ny czynnik ryzyka rozwoju
PTDM, gdy¿ z badañ populacyjnych wynika, ¿e ok. 20% osób z cukrzyc¹ typu 2 ma
dodatni wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy [14]. Ta ró¿nica wskazuje, ¿e na ujawnienie siê cukrzycy po przeszczepie nerki
znacz¹cy wp³yw maj¹ czynniki dzia³aj¹ce w
okresie potransplantacyjnym, sprzyjaj¹ce
rozwojowi cukrzycy u osób obci¹¿onych
mniej diabetogennym genotypem ni¿ w
populacji ogólnej. Jest to zrozumia³e w sytuacji dzia³ania po przeszczepie czynników
powoduj¹cych znaczne nasilenie insulinoopornoci tkanek i zaburzaj¹cych wydzielanie insuliny (zw³aszcza leków immunosupresyjnych o dzia³aniu diabetogennym).
Fakt stwierdzenia wczeniejszych zaburzeñ tolerancji glukozy tylko u 2,7% pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ jest zastanawiaj¹cy i trudny do jednoznacznej interpretacji. Zaburzenia tolerancji glukozy
wystêpuj¹ce w okresie przedtransplantacyjnym s¹ jednym z g³ównych czynników ryzyka wyst¹pienia cukrzycy po przeszczepieniu nerki [9,12,15].
Niska czêstoæ upoledzonej tolerancji
glukozy (IGT) w badanym materiale przed

220

przeszczepieniem nerki u chorych, u których
ujawni³a siê cukrzyca po przeszczepieniu,
nie wynika prawdopodobnie z rzeczywistego braku wczeniejszych zaburzeñ tolerancji glukozy, lecz z braku odpowiedniej diagnostyki w tym kierunku. Prawid³owa glikemia na czczo (rednia glikemia na czczo
przed przeszczepieniem nerki w badanej
grupie wynosi³a 91,8 ± 12,4 mg/dl) nie wyklucza obecnoci zaburzeñ tolerancji glukozy. Wykonanie u pacjentów kwalifikowanych
do przeszczepienia nerki doustnego testu
tolerancji glukozy umo¿liwi³oby zidentyfikowanie osób z upoledzon¹ tolerancj¹ glukozy i wdro¿enie postêpowania zmniejszaj¹cego ryzyko rozwoju cukrzycy po transplantacji.
Charakterystyczn¹ cech¹ zaburzeñ metabolizmu lipoprotein towarzysz¹c¹ opornoci na insulinê jest wysokie stê¿enie triglicerydów oraz niskie stê¿enie cholesterolu
frakcji HDL [11]. Wród chorych, którzy po
przeszczepieniu nerki rozwinêli PTDM obni¿ony poziom HDL (< 40 mg/dl) i/lub wysoki poziom triglicerydów (> 250 mg/dl) wystêpowa³ przed zabiegiem przeszczepienia
u 35,9% pacjentów. Taki profil metaboliczny
mo¿e wskazywaæ na obecnoæ znacznej
insulinoopornoci i du¿e ryzyko rozwoju cukrzycy w warunkach zadzia³ania dodatkowych czynników diabetogennych.
Wnioski
1. Uzyskane wyniki sugeruj¹, ¿e sporód
analizowanych czynników ryzyka cukrzycy
zaka¿enie wirusem HCV oraz obni¿one stê¿enie cholesterolu frakcji HDL i podwy¿szone stê¿enie triglicerydów mo¿na uznaæ jako
znacz¹ce czynniki ryzyka rozwoju PTDM.
2. Sugestia przydatnoci wykonywania
doustnego testu tolerancji glukozy dla wykazania upoledzonej tolerancji glukozy jak
równie¿ zalecenie redukcji masy cia³a u pacjentów z nadwag¹ i oty³oci¹ kwalifikowanych do przeszczepienia nerki, jako czynników mog¹cych mieæ wp³yw na rozwój PTDM
wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach.
3. Znaczne zwiêkszenie masy cia³a u
pacjentów po przeszczepieniu nerki mo¿e
byæ czynnikiem ryzyka rozwoju PTDM, co
uzasadnia zwiêkszenie nadzoru ¿ywieniowego u wszystkich pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹.
4. Uzyskane wyniki porednio potwierdzaj¹ tezê, ¿e o rozwoju PTDM w najwiêkszym stopniu decyduj¹ stosowane leki immunosupresyjne o dzia³aniu diabetogennym,

natomiast czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy zdefiniowane dla populacji ogólnej maj¹
mniejsze znaczenie.
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