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Wytyczne postêpowania w cukrzycy potransplantacyjnej (PTDM) zalecaj¹ takie leczenie, które pozwala uzyskaæ normoglikemiê oraz takie dostosowanie
leczenia immunosupresyjnego, które umo¿liwia ust¹pienie lub poprawê wyrównania PTDM. Celem pracy by³a ocena sposobu leczenia PTDM z uwzglêdnieniem zmian leczenia hipoglikemizuj¹cego w trakcie rocznej obserwacji oraz
ocena zmian dobowego zapotrzebowania na insulinê u pacjentów stosuj¹cych
insulinoterapiê. Oceniono równie¿ skutecznoæ leczenia hipoglikemizuj¹cego.
Na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 72 osób z PTDM
leczonych trój- lub dwulekow¹ terapi¹ immunosupresyjn¹ opart¹ albo na cyklosporynie albo na takrolimusie stwierdzono, ¿e: 1. Wyst¹pienie PTDM (w wiêkszoci w okresie < 3 miesiêcy od uzyskania przeszczepu nerki) wymaga³o leczenia insulin¹ od chwili rozpoznania u ponad 70% chorych otrzymuj¹cych takrolimus, istotnie czêciej ni¿ u chorych leczonych cyklosporyn¹, u których rozpoznano PTDM w wiêkszoci przypadków > 3 miesiêcy od uzyskania przeszczepu
nerki. 2. Wczenie rozpoczêta insulinoterapia u chorych z PTDM stosuj¹cych
takrolimus wi¹za³a siê ze zwiêkszon¹ szans¹ przerwania insulinoterapii w ci¹gu nastêpnych 12 miesiêcy, a u pozosta³ych chorych z postêpuj¹cym zmniejszeniem zapotrzebowania na insulinê. 3. Istniej¹ przes³anki, ¿e leczenie insulin¹ PTDM przy jednoczesnej redukcji immunosupresji mo¿e ograniczyæ postêpuj¹ce uszkodzenie komórek beta wysp trzustkowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 119-122)
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Diabetes mellitus after kidney transplantation
(post-transplant diabetes)  experience of a single
transplantation centre.
Part III. Treatment of posttransplant diabetes mellitus
The guidelines for the management of posttransplant diabetes mellitus
(PTDM) indicate that it should be treated as appropriate to achieve
normoglycaemia and that immunosuppressive therapy should be adjusted to
reverse or ameliorate PTDM. The aim of study was an evaluation of the method
of treatment of PTDM, taking into consideration the changes in therapy with
hypoglycemic drugs during 12 months treatment and the evaluation of the
changes of daily insulin requirement in patients treated with insulin. The efficacy of treatment was also evaluated. On the basis of a retrospective analysis
of medical documentation of 72 patients with PTDM treated with three- or two
immunosuppressive drugs including either cyclosporine or tacrolimus it was
found that: 1. New-onset PTDM (diagnosed in the majority of patients < 3 months
after kidney transplantation) required insulin treatment from the beginning in
more than 70% of patients treated with tacrolimus, significantly more frequent
than in patients treated with cyclosporine, in which the diagnosis of PTDM was
established > 3 months after kidney transplantation. 2. Early-started treatment
with insulin in patients with PTDM on tacrolimus therapy was associated with
increased possibility of stopping insulin treatment during the next 12 months,
and in the remaining patients was associated with progressive reduction for
insulin requirement. 3. There are some arguments suggesting that treatment of
PTDM with insulin with concomitant reduction of diabetogenic immunosuppression may reduce progressive damage of the pancreatic beta cells.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 119-122)
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Wstêp
W europejskich wytycznych najlepszej
praktyki dla przeszczepienia nerek [1] zawarto jedynie bardzo ogólne zalecenia dotycz¹ce leczenia cukrzycy potransplantacyjnej (PTDM). Zalecenia te ograniczono do
stwierdzenia, ¿e PTDM powinna byæ leczona odpowiednio, aby uzyskaæ normoglikemiê oraz, ¿e leczenie immunosupresyjne powinno zostaæ tak dostosowane aby uzyskaæ
ust¹pienie lub poprawê PTDM [1]. W podrêczniku Transplantologia kliniczna podkrelono, ¿e prewencja, wczesne wykrycie
i optymalne leczenie PTDM ograniczaj¹ zakres jej powik³añ u biorców przeszczepu,
poprawiaj¹ rokowanie i komfort ¿ycia pacjentów [10].
Na wybór metody leczenia PTDM wp³ywa szereg czynników. Nale¿¹ do nich: zastosowane kryteria i czas rozpoznania
PTDM, stê¿enie glukozy w surowicy i nasilenie objawów klinicznych hiperglikemii oraz
choroby wspó³istniej¹ce. Decyzje podejmowane s¹ indywidualnie w oparciu o dowiadczenie zespo³u transplantacyjnego w leczeniu PTDM. Ponadto leczenie to powinno ulegaæ modyfikacji w zale¿noci od przebiegu
PTDM. U chorych z przeszczepion¹ nerk¹,
u których rozpoznano PTDM w oparciu o
wartoci glikemii przekraczaj¹ce 7 mmol/l
(126 mg/dl) na czczo lub11,1 mmol/l (200
mg/dl) w doustnym tecie tolerancji glukozy
(oral glucose tolerance test OGTT) przeprowadzonym w 10 tygodniu po zabiegu przeszczepienia nerki, wystarczaj¹ce by³o g³ównie postêpowanie dietetyczne i niefarmakologiczne, natomiast leczenie insulin¹ lub
doustnym lekiem hipoglikemizuj¹cym zastosowano u znacznie mniejszej liczby chorych
z wiêkszym nasileniem zaburzeñ gospodarki
wêglowodanowej [8]. Powy¿sze dane z cytowanej pracy [8] mo¿na uznaæ jako dowód,
¿e wczesne rozpoznanie PTDM w oparciu
o zaakceptowane kryteria diagnostyczne
rozpoznania cukrzycy umo¿liwia uzyskanie
dobrej kontroli glikemii bez uciekania siê do
farmakoterapii w znacznym odsetku przypadków. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e chocia¿ PTDM jest w znacznym stopniu wywo³ana przez stosowane leki immunosupresyjne (glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny), to wykazuje cechy cukrzycy typu
2, gdy¿ zarówno insulinoopornoæ jak i
wzglêdny niedobór insuliny uczestnicz¹ w
jej patogenezie [6,7]. W tym kontekcie uzasadnione jest uwzglêdnienie aktualnych zaleceñ klinicznych postêpowania u chorych
na cukrzycê [11], w których sprecyzowano
jako wskazanie do czasowej insulinoterapii
u chorych na cukrzycê typu 2: dekompensacjê cukrzycy wywo³an¹ przemijaj¹cymi
przyczynami (infekcja, uraz, kortykoterapia,
itp.). Uwzglêdniaj¹c te wytyczne, w praktyce z regu³y stosuje siê kryterium rozpoczêcia leczenia insulin¹ w PTDM takie, jak w
niedawno rozpoznanej cukrzycy, gdy glikemia wynosi ok. 16,7 mmol/l (300 mg/dl) zarówno z jak i bez wspó³istniej¹cych objawów
cukrzycy. Przy wartociach glikemii miêdzy
11,1 i 16,7 mmol/l (200-300 mg/dl), je¿eli interwencja dietetyczna nie przynosi efektu
w krótkim czasie równie¿ rozpoczyna siê
leczenie farmakologiczne cukrzycy, w wiêkszoci przypadków z zastosowaniem insuliny.
Farmakologiczne leczenie PTDM wyma-
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Tabela I
Stosowany sposób leczenia cukrzycy potransplantacyjnej w momencie rozpoznania i po 12 miesi¹cach terapii.
Methods of treatment of posttransplant diabetes at the diagnosis and after 12 months of therapy
sposób leczenia

liczba pacjentów (n)
w m om encie rozpoznania

%

liczba pacjentów (n)
po 12 m iesi¹cach *

%

leczenie insulin¹

38

53

36

54

leki doustne

3

4

7

10

leczenie diet¹

31

43

24

36

*5 pacjentów obserwowano przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy.
Tabela II
Sposób leczenia PTDM u pacjentów otrzymuj¹cych cyklosporynê.
Methods of treatment of posttransplant diabetes in patients receiving cyclosporyne.

sposób leczenia

liczba pacjentów (n)
w m om encie rozpoznania

%

liczba pacjentów (n)
po 12 m iesi¹cach *

%

insulina

18

40

21

48,8

leki doustne

3

6,7

6

14

dieta

24

53,3

16

37,2

*2 pacjentów obserwowano przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy.

ga edukacji pacjentów oraz stosowania odpowiedniej diety i cis³ego monitorowania glikemii, aby adaptowaæ sposób leczenia do zmiennego przebiegu choroby zwi¹zanego z modyfikacj¹ leczenia immunosupresyjnego.
Celem obecnej pracy by³a charakterystyka sposobu leczenia cukrzycy potransplantacyjnej z uwzglêdnieniem zmian leczenia hipoglikemizuj¹cego w trakcie rocznej obserwacji oraz ocena zmian dobowego zapotrzebowania na insulinê u pacjentów stosuj¹cych insulinoterapiê. Oceniono
równie¿ skutecznoæ leczenia hipoglikemizuj¹cego.
Materia³ i metody

Analizie poddano dokumentacje medyczn¹ 72
osób z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ (39 mê¿czyzn
i 33 kobiet), które scharakteryzowano we wczeniejszej pracy [4]. rednia wieku w momencie
uzyskania przeszczepu nerki wynosi³a 46±9 lat.
W momencie rozpoznania cukrzycy pacjenci stosowali trój- lub dwulekow¹ terapiê immunosupresyjn¹: 45 pacjentów jako g³ówny lek immunosupresyjny stosowa³o cyklosporynê, 27 pacjentów
terapiê opart¹ na takrolimusie. Oceniono rodzaj
zastosowanego leczenia hipoglikemizuj¹cego w
momencie rozpoznania cukrzycy oraz stosowanego po 12 miesi¹cach leczenia u wszystkich chorych z PTDM oraz oddzielnie u chorych otrzymuj¹cych leczenie immunosupresyjne oparte na cyklosporynie lub takrolimusie. U chorych leczonych
insulin¹ oceniono zmianê dawkowania po 6 i 12
miesi¹cach leczenia w porównaniu z dawk¹ pocz¹tkow¹. Skutecznoæ leczenia hipoglikemizuj¹cego oceniono w oparciu o wartoci glikemii na
czczo, redniej glikemii dobowej oraz poziom
HbA1c po 12 miesi¹cach leczenia.
Wyniki
W tabeli I przedstawiono stosowany rodzaj leczenia hipoglikemizuj¹cego u pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ w momencie rozpoznania cukrzycy i po 12 miesi¹cach.

W wie¿o rozpoznanej PTDM u 53%
pacjentów zastosowano leczenie insulin¹ a
u 4% lekami doustnym, czyli ³¹cznie leczenie farmakologiczne konieczne by³o u 57%
pacjentów. Odsetek ten zwiêkszy³ siê do
64% (54% leczonych insulin¹ i 10% lekami
doustnymi) po 12 miesi¹cach obserwacji.
Sposób leczenia PTDM w momencie rozpoznania i po 12 miesi¹cach w subpopulacjach
pacjentów leczonych cyklosporyn¹ i takrolimusem przedstawiono w tabelach II i III.
Porównanie wyników w tabeli II i III
wskazuje, ¿e w momencie rozpoznania cukrzycy znamiennie wiêksza liczba pacjentów leczonych takrolimusem (20 sporód 27)
wymaga³a farmakoterapii (insulin¹ lub lekami doustnymi) w porównaniu z pacjentami
leczonymi cyklosporyn¹ (21 sporód 45),
c2=4,113, p=0,0285. Po 12 miesi¹cach leczenia pomiêdzy obiema grupami nie stwierdza siê w tym zakresie ró¿nicy (p=0,796).
Zastosowania insulinoterapii w momencie
rozpoznania PTDM wymaga³o 40% pacjentów leczonych cyklosporyn¹ i a¿ 74% pacjentów leczonych takrolimusem. Po 12 miesi¹cach obserwuje siê zmniejszenie liczby
pacjentów wymagaj¹cych insulinoterapii w
podgrupie leczonej takrolimusem do 62,5%.
Podobny efekt nie wyst¹pi³ w podgrupie leczonej cyklosporyn¹.
W tabeli IV przedstawiono dobowe zapotrzebowanie na insulinê u pacjentów wymagaj¹cych insulinoterapii w pierwszym,
szóstym i dwunastym miesi¹cu po rozpoznaniu PTDM w podgrupach leczonych cyklosporyn¹ i takrolimusem.
Zarówno w podgrupie leczonej cyklosporyn¹ jak i w podgrupie leczonej takrolimusem stwierdzono znamienne zmniejszenie
dobowego zapotrzebowania na insulinê pomiêdzy 1 i 6 miesi¹cem oraz 1 i 12 miesi¹cem leczenia. W podgrupie leczonej takrolimusem zaobserwowano równie¿ trend do
zmniejszenia zapotrzebowania na insulinê
pomiêdzy 6 i 12 miesi¹cem terapii, który nie
osi¹gn¹³ jednak znamiennoci statystycznej.
W podgrupie leczonej cyklosporyn¹ dobowe zapotrzebowanie na insulinê w 6 i 12
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Tabela III
Sposób leczenia PTDM u pacjentów otrzymuj¹cych takrolimus.
Methods of treatment of posttransplant diabetes in patients receiving tacrolimus.
Sposób leczenia

liczba pacjentów (n)
w m om encie rozpoznania cukrzy cy

%

liczba pacjentów (n)
po 12 m iesi¹cach*

%

insulina

20

74

15

62,5

leki doustne

0

0

1

4

dieta

7

26

8

33,5

*3 pacjentów obserwowano przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy.
Tabela IV
Porównanie dobowego zapotrzebowania na insulinê po miesi¹cu, 6 i 12 miesi¹cach leczenia cukrzycy potransplantacyjnej w podgrupach cyklosporyny i takrolimusa.
Comparison of daily insuline requirement after 1,6 and 12 months of posttransplant diabetes treatment In
subgroups of patients receiving either cyclosporIne or takrolimus.
zapotrzebow anie dobow e na insulinê
rednie ± SD

podgrupa cy klospory ny j/dobê

podgrupa takrolim usa j/dobê

1 m iesi¹c

31,1 ± 13,3

21,2 ± 13,1

6 m iesi¹c

23,7 ± 9,3*

14,7 ± 11,3*

12 m iesi¹c

23,6 ± 14,8*

10,3 ± 9,7*

*p<0,05 w porównaniu z dobow¹ dawk¹ insuliny po 1 miesi¹cu leczenia
Tabela V
Parametry wyrównania gospodarki wêglowodanowej u pacjentów z PTDM oraz w podgrupach leczonych
cyklosporyn¹ lub takrolimusem.
The parameters of carboksydrate metabolism control in the whole group of patients with posttransplant
diabetes and in the subgroups receiving either cyclosporine or tacrolimus after 12 months of treatment.
rednia glikem ia na czczo
± SD (m g/dl)

rednia glikem ia dobow a
± SD (m g/dl)

HbA1c ± SD (%)

111,8 ± 40,6

140,9 ± 30,0

6,0 ± 0,96

podgrupa cy klospory ny

116,5 ± 48,7

149,3 ± 31,4

6,3 ± 1,0

podgrupa takrolim usa

104,0 ± 19,5

127,7 ± 22,4

5,6 ± 0,6

ca³a populacja

miesi¹cu po rozpoznaniu PTDM nie ró¿ni³o
siê istotnie.
Sporód pacjentów leczonych cyklosporyn¹, wymagaj¹cych leczenia insulin¹ w
momencie rozpoznania PTDM, po 12 miesi¹cach terapii 1 (5% ogó³u) nie wymaga³
insulinoterapii, natomiast sporód pacjentów
leczonych takrolimusem i wymagaj¹cych
pocz¹tkowo leczenia insulin¹ po 12 miesi¹cach u 5 (25%) insulinoterapia nie by³a potrzebna.
Tabela V przedstawia parametry wyrównania glikemii (redni¹ glikemiê na czczo,
redni¹ glikemiê dobow¹, HbA1c) u pacjentów z PTDM oraz w podgrupach leczonych
cyklosporyn¹ i takrolimusem po 12 miesi¹cach od rozpoznania cukrzycy (w przypadku pacjentów obserwowanych przez okres
krótszy ni¿ 12 miesiêcy do analizy przyjêto
ostatnie wykonane pomiary).
Nie stwierdzono istotnych statystycznie
ró¿nic miêdzy podgrupami pacjentów z
PTDM leczonych cyklosporyn¹ lub takrolimusem w zakresie rednich przedstawionych w tabeli V. U pacjentów wymagaj¹cych
insulinoterapii po 12 miesi¹cach leczenia
rednia glikemia na czczo wynosi³a 114,3 ±
53,8 mg/dl, rednia glikemia dobowa 144 ±
33,6 mg/dl, rednia HbA1c 6,1 ± 1,0%.
Dyskusja
Opieraj¹c siê na ogólnych wytycznych
leczenia PTDM i aktualnych zaleceniach
leczenia cukrzycy [1,10] omówionych we
wstêpie pracy oraz uwzglêdniaj¹c nabywa-

ne dowiadczenie w leczeniu PTDM, u ponad po³owy chorych wdro¿ono leczenie farmakologiczne w momencie rozpoznania.
Ten du¿y odsetek chorych z PTDM wymagaj¹cych od pocz¹tku farmakoterapii cukrzycy w porównaniu z opublikowan¹ niedawno
prac¹ [8], w której tylko 26% chorych wymaga³o farmakoterapii by³ spowodowany
zarówno opónionym rozpoznaniem PTDM
w niektórych przypadkach we w³asnej grupie pacjentów jak i znacznym nasileniem
zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej w
chwili rozpoznania. Ponadto we w³asnej grupie chorych z PTDM w 27 przypadkach stosowano leczenie immunosupresyjne oparte
o takrolimus i u tych chorych w 74% konieczne okaza³o siê zastosowanie insulinoterapii
w chwili rozpoznania cukrzycy. W cytowanej pracy norweskiej [8] immunosupresjê
opart¹ o takrolimus wdro¿ono tylko u 3 chorych. Mimo, ¿e oba inhibitory kalcyneuryny
hamuj¹ syntezê i sekrecjê insuliny przez
komórki beta wysp trzustki wskutek interakcji z kalmodulin¹, to efekt diabetogenny wywierany przez takrolimus jest silniejszy
zw³aszcza w zakresie hamowania transkrypcji genu insuliny, powoduj¹c wiêksz¹ czêstoæ i wczeniejsze ujawnianie siê PTDM
ni¿ przy stosowaniu cyklosporyny [2,5,4].
Diabetogenny efekt wywierany przez takrolimus cile wi¹¿e siê z wielkoci¹ stosowanej dawki i zmniejsza siê wraz z jej redukcj¹. W obserwacji w³asnej, po roku odsetek chorych z PTDM leczonych schematem immunosupresji opartym o takrolimus i
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wymagaj¹cych insulinoterapii zmniejszy³ siê
do 62,5%, natomiast zwiêkszy³ siê odsetek
chorych, u których mo¿liwe by³o zadowalaj¹ce wyrównanie glikemii przy stosowaniu
wy³¹cznie odpowiedniej diety. Ogó³em u
25% pacjentów z PTDM wymagaj¹cych od
pocz¹tku insulinoterapii i otrzymuj¹cych immunosupresjê opart¹ o takrolimus po roku
leczenia wraz z redukcj¹ immunosupresji
mo¿na by³o przerwaæ stosowanie insuliny.
Sporód chorych z PTDM leczonych takrolimusem i wymagaj¹cych sta³ej insulinoterapii mo¿na by³o znacznie zmniejszyæ dobowa dawkê insuliny- rednio po 6 miesi¹cach
obserwacji o 1/3 i rednio do po³owy dawki
wyjciowej po 12 miesi¹cach leczenia.
Chocia¿ u chorych leczonych schematem immunosupresji opartym na cyklosporynie stosowanie insulinoterapii od chwili
rozpoznania cukrzycy by³o mniej czêste ni¿
u chorych leczonych schematem opartym
o takrolimus, to zarówno wyjciowe dawki
insuliny by³y o 1/3 wiêksze jak i zwiêkszy³
siê odsetek chorych z PTDM wymagaj¹cych
insulinoterapii po 12 miesi¹cach obserwacji. Wyjanienia przyczyn tych ró¿nic miêdzy chorymi leczonymi takrolimusem i cyklosporyn¹ mo¿na upatrywaæ czêciowo w
istotnie wiêkszym przyrocie masy cia³a
miêdzy uzyskaniem przeszczepu nerki i rozpoznaniem PTDM u chorych leczonych cyklosporyn¹ i wynikaj¹c¹ zwiêkszon¹ insulinoopornoci¹ w porównaniu z chorymi leczonymi takrolimusem. Mo¿na tak¿e przypuszczaæ, ¿e jedn¹ z przyczyn by³o póniejsze rozpoznanie PTDM u chorych leczonych
cyklosporyn¹, u 64,5% chorych po ponad 3
miesi¹cach od uzyskania przeszczepu nerki, podczas gdy u chorych stosuj¹cych takrolimus w 63% przypadków PTDM rozpoznano w okresie pierwszych 3 miesiêcy terapii immunosupresyjnej [4], redukowano
dawkê takrolimusa i natychmiast w³¹czano
insulinoterapiê.
Istniej¹ doniesienia w pimiennictwie, ¿e
insulinoterapia mo¿e spe³niaæ wa¿n¹ rolê w
ochronie komórek beta wysp trzustki przed
uszkodzeniem w cukrzycy [3]. U chorych ze
wie¿o rozpoznan¹ cukrzyc¹ typu 2 krótkie,
intensywne leczenie insulin¹ i stosowanie
leczenia dietetycznego wi¹za³o siê z remisj¹ cukrzycy u 42% pacjentów w 2 lata póniej oraz z popraw¹ czynnoci komórek beta
[9]. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w wie¿o rozpoznanej PTDM, podobnie jak w wie¿o rozpoznanej cukrzycy typu 2, protekcyjne dzia³anie egzogennej insuliny zachodzi przez
supresjê glukotoksycznoci i lipotoksycznoci, które indukuj¹ apoptozê komórek beta
[12]. W wietle tych danych wczenie wdro¿ona insulinoterapia w PTDM wydaje siê
uzasadniona. U chorych leczonych cyklosporyn¹, u których zastosowano insulinoterapiê od chwili rozpoznania PTDM stwierdzono istotne zmniejszenie redniej dobowej dawki insuliny po 6 miesi¹cach leczenia, które jednak nie uleg³o dalszej redukcji
w 12 miesiêcy po rozpoznaniu PTDM, sugeruj¹c utrzymywanie siê upoledzenia sekrecji insuliny w odniesieniu do potrzeb organizmu, zwi¹zanych przynajmniej czêciowo z insulinoopornoci¹.
Podstawow¹ zasad¹ leczenia PTDM
realizowan¹ w naszym orodku jest d¹¿enie do szybkiego osi¹gniêcia dobrego wyrównania glikemii, przy jednoczesnym uni-
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kaniu epizodów hipoglikemii. Gdy niezbêdne jest leczenie insulin¹ wdra¿a siê metodê
zintensyfikowanej insulinoterapii z podskórnym podawaniem insuliny krótkodzia³aj¹cej
przed posi³kami i insuliny o przed³u¿onym
dzia³aniu przed snem przy cis³ym monitorowaniu glikemii i stosowaniu odpowiedniej
diety oraz edukacji pacjenta. W przypadku
du¿ego dobowego zapotrzebowania na insulinê bazowa dawka insuliny o przed³u¿onym dzia³aniu zostaje roz³o¿ona na dwie
czêci podawane rano i wieczorem. W rzadkich przypadkach ciê¿kiej dekompensacji
metabolicznej cukrzycy, z wysokimi wartociami glikemii, odwodnieniem, wspó³istnieniem kwasicy nieoddechowej stosowano
insulinê we wlewie do¿ylnym. U wszystkich
pacjentów z PTDM po uzyskaniu zadowalaj¹cego wyrównania glikemii i ustaleniu dobowego zapotrzebowania na insulinê uzgodniono sposób insulinoterapii akceptowanej
przez chorego. U kilku pacjentów, dobrze
wspó³pracuj¹cych w procesie leczenia stosowano z powodzeniem metodê intensywnej insulinoterapii czynnociowej. W tych
przypadkach przed posi³kami pacjenci sami
ustalali dawkê insuliny krótkodzia³aj¹cej w
oparciu o aktualn¹ glikemiê, iloæ wymienników wêglowodanowych, któr¹ zamierzaj¹ spo¿yæ i wysi³ek fizyczny jaki zamierzaj¹
podj¹æ w okresie dzia³ania podawanej insuliny. U wiêkszoci pacjentów konieczne sta³o
siê w³¹czenie konwencjonalnej insulinoterapii z zastosowaniem mieszanek insulinowych w jednym (podawanym przed niadaniem) lub dwóch (podawanych przed niadaniem i kolacj¹) iniekcjach, czêsto z dodatkowym podaniem insuliny krótkodzia³aj¹cej przed obiadem. U niewielkiego odsetka chorych mo¿liwe by³o stosowanie doustnych pochodnych sulfonylomocznika, a u
37,2% chorych otrzymuj¹cych cyklosporynê i u 33,5% otrzymuj¹cych takrolimus w
12 miesiêcy po rozpoznaniu PTDM wystarczaj¹ce by³o wy³¹cznie leczenie dietetyczne. cis³e monitorowanie glikemii u pacjentów z PTDM jest konieczne by dostosowaæ
sposób leczenia do aktualnych potrzeb przy
zmieniaj¹cej siê terapii immunosupresyjnej.
Zró¿nicowany sposób leczenia PTDM i
ró¿ny stopieñ samokontroli prowadzonej
przez pacjentów oraz ich zaanga¿owanie w
procesie leczenia determinowa³y osi¹gniêty stopieñ wyrównania gospodarki wêglowo-
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danowej po 12 miesi¹cach terapii. Mo¿na
go by³o uznaæ za zadowalaj¹cy w odniesieniu do rednich wartoci glikemii na czczo
w osoczu ¿ylnym (kryterium dobrego wyrównania gospodarki wêglowodanowej to wartoci < 110 mg/dl lub 6,1 mmol/l) i rednich
wartoci glikemii dobowej, natomiast w odniesieniu do rednich poziomów HbA1c wynosz¹cych < 6,5% nawet jako dobry dla ca³ej
grupy chorych z PTDM, a zw³aszcza w podgrupie , w której stosowano takrolimus. Równie¿ u pacjentów z PTDM wymagaj¹cych
insulinoterapii po 12 miesi¹cach leczenia
uzyskano zadowalaj¹ce parametry wyrównania gospodarki wêglowodanowej w odniesieniu do rednich glikemii na czczo i rednich glikemii dobowych przy dobrych rednich poziomach HbA1c [11].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wietle pimiennictwa [8] nawet wczesne rozpoznanie
PTDM i uzyskanie dobrej kontroli glikemii
nie chroni przed zwiêkszonym ryzykiem
powa¿nych zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(mieræ sercowa lub ostry zawa³ serca nie
zakoñczony zgonem). Stwierdzono w 8-letniej obserwacji prospektywnej, ¿e pacjenci
z PTDM wykazuj¹ oko³o trzykrotnie zwiêkszone ryzyko powa¿nych zdarzeñ sercowonaczyniowych w porównaniu z pacjentami
nie obci¹¿onymi PTDM [8]. Przy niezadowalaj¹cym wyrównaniu metabolicznym
PTDM ryzyko powik³añ sercowo-naczyniowych wzrasta. Oprócz dobrego wyrównania
gospodarki wêglowodanowej konieczne jest
d¹¿enie do uzyskania dobrej kontroli cinienia têtniczego, gospodarki lipidowej i innych
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Wnioski
1. Wyst¹pienie PTDM (w wiêkszoci <
3 miesiêcy od uzyskania przeszczepu nerki) wymaga³o leczenia insulin¹ od chwili rozpoznania u ponad 70% chorych leczonych
schematem immunosupresji opartym o takrolimus, istotnie czêciej ni¿ u chorych leczonych cyklosporyn¹, u których rozpoznano PTDM w wiêkszoci przypadków w okresie > 3 miesiêcy od uzyskania przeszczepu
nerki.
2. Wczenie rozpoczêta insulinoterapia
u chorych z PTDM stosuj¹cych takrolimus
wi¹za³a siê ze zwiêkszon¹ szans¹ przerwania insulinoterapii w okresie nastêpnych 12
miesiêcy, a u pozosta³ych chorych z postê-

puj¹cym zmniejszeniem zapotrzebowania
na insulinê.
3. Istniej¹ przes³anki, ¿e leczenie insulin¹ PTDM przy jednoczesnej redukcji diabetogennej immunosupresji mo¿e ograniczyæ
postêpuj¹ce uszkodzenie komórek beta
wysp trzustkowych.
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