PRACE
ORYGINALNE

Cukrzyca ujawniaj¹ca siê po przeszczepieniu
nerki (cukrzyca potransplantacyjna)
 dowiadczenie jednego orodka
transplantacyjnego. Czêæ IV. Nadcinienie
têtnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej
u chorych z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ po
uzyskaniu wyrównania glikemii. Ocena
stosowanego leczenia
Poza dobr¹ kontrol¹ glikemii u pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹
(PTDM) cele leczenia obejmuj¹ kontrolê innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, g³ównie nadcinienia têtniczego i dyslipidemii. Celem pracy by³a
ocena wystêpowania nadcinienia têtniczego i zaburzeñ gospodarki lipidowej
u pacjentów z PTDM po uzyskaniu wyrównania glikemii oraz ocena stosowanego leczenia tych zaburzeñ. Na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 72 osób z PTDM leczonych trój- lub dwulekow¹ terapi¹ immunosupresyjn¹ opart¹ albo na cyklosporynie albo na takrolimusie wykazane, ¿e: 1.
Mimo uzyskania dobrej kontroli glikemii u prawie wszystkich wystêpowa³o nadcinienie têtnicze i dyslipidemia w 85% przypadków, które w najwiêkszym stopniu zale¿a³y od stosowanego leczenia immunosupresyjnego. Dyslipidemia by³a
szczególnie zwi¹zana ze stosowaniem cyklosporyny. 2. Zalecana kontrola cinienia têtniczego nie zosta³a osi¹gniêta mimo stosowania przeciêtnie 3 leków
hipotensyjnych z ró¿nych grup, w tym nadmiernie czêsto beta-adrenolityków a
zbyt rzadko leków blokuj¹cych uk³ad renina-angiotensyna. 3. U pacjentów z PTDM
uzasadniona jest ocena gospodarki lipidowej po uzyskaniu kontroli glikemii i w
przypadku nasilonej dyslipidemii rozwa¿enie modyfikacji leczenia immunosupresyjnego lub stosowanie statyn.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 123-127)
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Diabetes mellitus after kidney transplantation
(post-transplant diabetes)  experience of a single
transplantation centre. Part IV. Arterial hypertension
and disturbances of lipid profile in patients with
posttransplant diabetes mellitus after achievement
of blood glucose control. Evaluation of treatment
In the patient with posttransplant diabetes mellitus (PTDM) besides good
glycemic control, the aims of treatment include the control of other risk factors
for cardiovascular disease, mainly arterial hypertension and dyslipidemia. The
aim of work was an evaluation of incidence of arterial hypertension and the
disturbances of lipid profile in the patients with PTDM after achievement of
glycemic control and an evaluation of the introduced treatment. 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. Despite achievement of good
glycemic control, arterial hypertension was present in almost all patients and
dyslipidemia in 85%, which were dependent mainly of immunosuppressive treatment. Dyslipidemia was particularly associated with the use of cyclosporine. 2.
The recommended level of blood pressure control was not achieved in spite of
the use of 3 hypotensive drugs from different groups, including too frequent
use of beta-blockers and rare use of drugs blocking renin-angiotensin system.
3. It seems reasonable to evaluate the lipid profile in patients with PTDM after
achievement of glycemic control and in the case of marked dyslipidemia to consider the modification of immunosuppressive therapy or introduction of treatment with statins. (NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 123-127)
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Tabela I
rednie (±SD) wartoci cinienia têtniczego w podgrupach pacjentów leczonych cyklosporyn¹ lub takrolimusem oraz liczba stosowanych leków hipotensyjnych w obu podgrupach.
Mean (±SD) values of blood pressure In the subgroups of patients treated with cyclosporyne or tacrolimus
and the number of used hypotensive drugs In both subgroups
podgrupa
cy klospory ny

podgrupa
takrolim usa

poziom
istotnoci p

Cinienie skurczow e (m m Hg) rednia ± SD

141,5 ± 15,3

140,5 ± 13,6

NS

Cinienie rozkurczow e (m m Hg) rednia ± SD

85,4 ± 7,8

85,3 ± 6,0

NS

liczba leków hipotensy jny ch

3,0 ± 1,3

2,5 ± 1,3

NS
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liczba pacjentów

Wstêp
W cukrzycy potransplantacyjnej (PTDM)
obok hiperglikemii bêd¹cej uznanym czynnikiem ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych, nadcinienie têtnicze i dyslipidemia
stanowi¹ dodatkowe zagro¿enie zwiêkszeniem czêstoci wystêpowania tych powik³añ.
Czêstoæ wystêpowania nadcinienia têtniczego u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹
ocenia siê na 60-85% [10,23,31,36], natomiast brak szczegó³owej oceny wystêpowania nadcinienia têtniczego u pacjentów z
PTDM po uzyskaniu zadowalaj¹cej kontroli
glikemii. Przyczyny nadcinienia têtniczego
u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ bez
PTDM s¹ z³o¿one. Podkrela siê znaczenie
leków immunosupresyjnych w rozwoju nadcinienia têtniczego, zw³aszcza kortykosteroidów i inhibitorów kalcyneuryny, ale równie¿ przypisuje siê znaczenie nadcinieniu
wystêpuj¹cemu u biorcy przed przeszczepieniem nerki, rozwijaj¹cej siê przewlek³ej
nefropatii przeszczepu, rozwojowi nefropatii de novo lub nawracaj¹cej w przeszczepionej nerce, zwê¿eniu têtnicy nerkowej
przeszczepionej nerki i wp³ywowi w³asnych
nerek pacjenta z przeszczepion¹ nerk¹
[4,10,23,31,36]. Sporód leków immunosupresyjnych cyklosporyna podwy¿sza cinienie têtnicze u 60-97% leczonych ni¹ chorych. Przyczyn¹ jest wywo³ane przez cyklosporynê zaburzenie czynnoci komórek
ródb³onka z dysproporcj¹ dzia³ania czynników presyjnych i rozszerzaj¹cych naczynia, pobudzenie uk³adu renina-angiotensyna i aktywnoci wspó³czulnego uk³adu nerwowego a tak¿e bezporednie wywo³ywanie skurczu miêni g³adkich naczyñ. Obkurczenie k³êbuszkowych têtniczek doprowadzaj¹cych powoduje zmniejszenie filtracji
k³êbuszkowej i retencjê sodu [11,21,32].
Takrolimus wywiera s³abszy wp³yw na podwy¿szenie cinienia têtniczego w porównaniu z cyklosporyn¹ [21]. Niezale¿nie od potencjalnego udzia³u ró¿nych przyczyn w rozwoju nadcinienia têtniczego u pacjentów z
przeszczepion¹ nerk¹ nadcinienie jest
czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej u tych chorych, zwiêkszonej miertelnoci i utraty przeszczepu [10,30]. W europejskich wytycznych postêpowania dla
przeszczepieñ nerek [2] zaleca siê utrzymanie wartoci cinienia têtniczego <130/80
mmHg u pacjentów bez bia³komoczu i <125/
75 mmHg u pacjentów z bia³komoczem.
Dyslipidemia jest czêstym powik³aniem
u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹, spowodowanym wspó³istnieniem kilku czynników, ale g³ówne znaczenie przypisuje siê
lekom immunosupresyjnym, zw³aszcza kortykosteroidom, cyklosporynie, sirolimusowi
a w mniejszym stopniu takrolimusowi
[15,20,27]. Wyst¹pienie PTDM wi¹zaæ siê
mo¿e z dodatkowym nasileniem dyslipidemii, ale czynnikiem modyfikuj¹cym mo¿e byæ
uzyskanie dobrej kontroli glikemii. W europejskich wytycznych postêpowania, dla
przeszczepieñ nerek [2] zaleca siê aby ryzyko dyslipidemii identyfikowaæ przez regularne badania przesiewowe (co najmniej raz
w roku) oceniaj¹ce stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu HDL i
LDL oraz triglicerydów. Wykazano zwi¹zek
miêdzy nasileniem hipercholesterolemii i
przewlek³¹ nefropati¹ przeszczepu, który
sugeruje, ¿e dyslipidemia mo¿e wp³ywaæ na
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iloæ stosowanych leków hipotensyjnych
Rycina 1
Rozk³ad iloci leków hipotensyjnych stosowanych w grupie pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹.
Distribution of the number of hypotensive drugs used in patients with posttransplant diabetes

progresjê upoledzenia czynnoci przeszczepionej nerki [5,17,35]. Podobne niekorzystne dzia³anie przypisuje siê hipertriglicerydemii [24]. Zaleca siê takie leczenie hiperlipidemii u pacjentów z przeszczepion¹
nerk¹ aby utrzymaæ poziomy cholesterolu
w surowicy w zalecanym zakresie dostosowanym do liczby czynników ryzyka [2]. Obok
postêpowania niefarmakologicznego i modyfikacji leczenia immunosupresyjnego, u
wielu pacjentów nale¿y rozwa¿yæ zastosowania inhibitorów HMG-CoA reduktazy (statyn) w niewielkiej dawce ze wzglêdu na interakcjê z cyklosporyn¹ i takrolimusem
[25]. Postêpowanie takie pozwala na obni¿enie cholesterolu ca³kowitego w surowicy;
stê¿enie cholesterolu -LDL powinno zostaæ
obni¿one < 130 mg/dl. Wyst¹pienie PTDM
mo¿e nasiliæ zaburzenia gospodarki lipidowej.
Celem pracy by³a ocena wystêpowania
nadcinienie têtniczego i zaburzeñ gospodarki lipidowej u chorych z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ po uzyskaniu wyrównania glikemii oraz ocena stosowanego leczenia tych
zaburzeñ.
Materia³ i metody

Retrospektywnej analizie poddano dokumentacj¹ medyczn¹ 72 osób (39 mê¿czyzn i 33 kobiet) z rozpoznan¹ cukrzyc¹ potransplantacyjn¹
(PTDM). rednia wieku tych osób w dniu przeszczepienia nerki wynosi³a 46 ± 9 lat. Charakterystykê osób przedstawiono szczegó³owo w poprzednich pracach [7,8] a stosowane leczenie dla uzyskania kontroli glikemii opisano w kolejnej pracy
[9]. W chwili rozpoznania PTDM pacjenci stosowali trój- lub dwulekow¹ terapiê immunosupresyjn¹. W 45 przypadkach jako g³ówny lek immunosupresyjny stosowano cyklosporynê a w 27 przypadkach takrolimus. Analizowano wyniki badañ przeprowadzonych po uzyskaniu stabilnej kontroli glikemii (rednie wartoci HbA1c 6,1 ± 1,0%). Oce-

niono wartoci cinienia têtniczego skurczowego i
rozkurczowego (rednia z 3 pomiarów) oraz stê¿enia w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL oraz triglicerydów. Dokonano równie¿ oceny badanych parametrów przed
zabiegiem przeszczepienia nerki. Oznaczenia parametrów gospodarki lipidowej by³y przeprowadzane przy zastosowaniu rutynowych metod laboratoryjnych.
Wyniki
Przed zabiegiem przeszczepienia nerki
u wszystkich pacjentów wystêpowa³o nadcinienie têtnicze [7]. rednie wartoci cinienia têtniczego skurczowego u chorych
z PTDM po uzyskaniu wyrównania glikemii
wynosi³y 141,2 ± 14,6 mmHg a rozkurczowego 85,4 ± 7,2 mmHg. Wartoci cinienia
têtniczego poni¿ej 140/90 mmHg wykazywa³o 23 pacjentów co stanowi 31,9% badanej populacji. Rekomendowane dla pacjentów z cukrzyc¹ w tym z PTDM wartoci poni¿ej 130/80 mmHg stwierdzono tylko u 2
chorych (2,7% badanej grupy). Tabela I zawiera porównanie rednich wartoci cinienia têtniczego w podgrupach pacjentów z
PTDM leczonych cyklosporyn¹ lub takrolimusem oraz redni¹ liczbê stosowanych
leków hipotensyjnych w obu podgrupach.
Nie stwierdzono ró¿nicy w wartociach
cinienia têtniczego miêdzy pacjentami leczonymi cyklosporyn¹ i takrolimusem
Rycina 1. przedstawia rozk³ad iloci stosowanych leków hipotensyjnych u pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹.
Wiêkszoæ pacjentów (61%) wymaga³a
terapii lekami hipotensyjnymi z 3 lub wiêcej
grup. Najczêciej stosowane by³y b-blokery
(u 63,8% pacjentów), antagonici wapnia (u
59,7% pacjentów), leki moczopêdne (u
41,6% pacjentów), a-blokery (u 38,8% pacjentów) i klonidyna (u 33,3% pacjentów).
Pozosta³e leki hipotensyjne stosowano w
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Tabela II
Czêstoæ wystêpowania ró¿nych typów dyslipidemii u pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ po uzyskaniu stabilnego poziomu glikemii.
Prevalence of different types of dyslipidemia In patients with posttransplant diabetes after achievement of stabilization of glycemic level.
Hiperlipidem ia m ieszana
cholesterol ca³kow ity > 200 m g/dl,
triglicery dy > 200 m g/dl

Hipertriglicery dem ia
Hipercholesterolem ia
Pozostali pacjenci
cholesterol ca³kow ity > 200m g/dl cholesterol ca³kow ity < 200 m g/dl cholesterol ca³kow ity < 200 m g/dl
triglicery dy < 200 m g/dl
triglicery dy > 200m g/dl
triglicery dy < 200 m g/dl

Liczba pacjentów (n)

38

17

2

9

% badanej populacji

57,6

25,8

3,0

13,6

Tabela III
rednie (±SD) stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL, HDL oraz triglicerydów oznaczone przed przeszczepieniem nerki oraz po rozpoznaniu cukrzycy potransplantacyjnej i uzyskaniu wyrównania glikemii.
Means ((±SD) of serum concentration of total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides determined before kidney transplantation and after the
diagnosis of posttransplant diabetes and achievement of glycemic control.
Stê¿enie w surow icy

Przed przeszczepieniem nerki

Po rozpoznaniu PTDM i w y rów naniu glikem ii

Istotnoæ ró¿nicy (p)

cholesterol ca³kow ity (m g/dl) rednia ± SD

228,5 ± 49,9

264,9 ± 67,4

0,0001

cholesterol LDL (m g/dl) rednia ±S D

133,3 ± 40,6

150,7 ± 47,0

0,0149

cholesterol HDL (m g/dl) rednia± SD

50,1 ± 14,4

54,4 ± 18,0

0,0335

triglicery dy (m g/dl) rednia ± SD

210,8 ± 105,3

274,6 ± 160,2

0,0007

Tabela IV
rednie (±SD) stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL, HDL oraz triglicerydów oznaczone przed przeszczepieniem nerki oraz po rozpoznaniu cukrzycy potransplantacyjnej i uzyskaniu wyrównania glikemii w podgrupie chorych leczonych cyklosporyn¹.
Means (±SD) of serum concentration of total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides determined before kidney transplantation and after the
diagnosis of posttransplant diabetes and achievement of glycemic control in the subgroup of patients treatment with cyclosporyne.
Stê¿enie w surow icy

Przed przeszczepieniem nerki

Po rozpoznaniu PTDM i w y rów naniu glikem ii

Istotnoæ ró¿nicy (p)

cholesterol ca³kow ity (m g/dl)

232,4 ± 48,0

285,0 ± 73,5

0,0001

cholesterol LDL (m g/dl)

140,0 ± 39,7

159,7 ± 50,0

NS

cholesterol HDL (m g/dl)

48,3 ± 14,1

55,9 ± 17,2

0,0464

triglicery dy (m g/dl)

195,6 ± 98,5

316,6 ± 190,5

0,0001

Tabela V
rednie (±SD) stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL, HDL oraz triglicerydów oznaczone przed przeszczepieniem nerki oraz po rozpoznaniu cukrzycy potransplantacyjnej i uzyskaniu wyrównania glikemii w podgrupie chorych leczonych takrolimusem.
Means (±SD) of serum concentration of total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides determined before kidney transplantation and after the
diagnosis of posttransplant diabetes and achievement of glycemic control in the subgroup of patients treatment with tacrolimus.
Stê¿enie w surow icy

Przed przeszczepieniem nerki

Po rozpoznaniu PTDM i w y rów naniu glikem ii

Istotnoæ ró¿nicy (p)

cholesterol ca³kow ity (m g/dl)

215,5±49,5

233,6±50,2

NS

cholesterol LDL (m g/dl)

119,7±40,3

134,9±45,4

NS

cholesterol HDL (m g/dl)

50,3±12,5

54,7±21,2

NS

triglicery dy (m g/dl)

214,7±88,8

220,8±110,1

NS

mniej ni¿ 20% przypadków.
W tabeli II zestawiono czêstoæ wystêpowania ró¿nych typów zaburzeñ gospodarki lipidowej u pacjentów z PTDM.
86,4% pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ wykazywa³o ró¿ne formy zaburzeñ gospodarki lipidowej. W ponad 50%
przypadków wystêpowa³a hiperlipidemia
mieszana. Rekomendowane dla populacji
pacjentów z cukrzyc¹ wartoci parametrów
lipidowych tj. cholesterol frakcji LDL <
100mg/dl i triglicerydy <150mg/dl uzyskano
jedynie u 6 pacjentów co stanowi 8,9% badanej populacji. Leki hipolipemizuj¹ce stosowano u 26 osób (tj. 36% badanej grupy),
w wiêkszoci przypadków by³y to statyny, u
1 pacjenta stosowano fibrat.
W tabeli III przedstawiono rednie stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego,
cholesterolu LDL, HDL oraz triglicerydów
oznaczone przed przeszczepieniem nerki
oraz po rozpoznaniu PTDM i uzyskaniu
wyrównania glikemii. W tabelach IV i V do-

konano podobnego porównania w podgrupach leczonych cyklosporyn¹ lub takrolimusem.
U pacjentów z cukrzyc¹ potransplantacyjn¹ po uzyskaniu wyrównania glikemii
stwierdzono znamienne podwy¿szenie stê¿enia w surowicy cholesterolu ca³kowitego,
cholesterolu frakcji LDL, HDL i triglicerydów
w stosunku do wartoci przed przeszczepieniem nerki.
W podgrupie pacjentów z PTDM leczonych cyklosporyn¹ stwierdzono znamienne
statystycznie podwy¿szenie stê¿enia w surowicy cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów. Nie stwierdzono
istotnych zmian parametrów gospodarki lipidowej w podgrupie pacjentów z PTDM leczonych takrolimusem.
Dyskusja
Wykazane we w³asnym materiale wystêpowanie nadcinienia têtniczego prawie u
wszystkich pacjentów z PTDM po uzyska-
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niu wyrównania glikemii (97% badanej grupy) sugeruje hipertensynogenny wp³yw
czynników odpowiedzialnych za rozwój
PTDM. Rozwój PTDM zale¿y g³ównie od
diabetogennego efektu leków immunosupresyjnych: kortykosteroidów, cyklosporyny i
takrolimusa [12,33], które jednoczenie powoduj¹ podwy¿szenie cinienia têtniczego,
omówione we wstêpie pracy. Z wczeniejszej analizy materia³u wykorzystanego w
obecnej pracy wynika, ¿e PTDM wystêpuje
szczególnie wczenie i czêsto u pacjentów,
u których stosowano leczenie oparte o takrolimus oraz w czasie i bezporednio po
stosowaniu du¿ych dawek kortykosteroidów
[7]. Du¿e dawki obu tych leków stosowane
bezporednio po przeszczepieniu nerki lub
w leczeniu epizodów ostrego odrzucania
przyczyniaj¹ siê do podwy¿szenia cinienia
têtniczego. Podobne dzia³anie wywiera tak¿e cyklosporyna. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ znaczenia nadcinienia têtniczego , które wystêpowa³o u wszystkich pacjentów
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przed przeszczepieniem nerki a tak¿e rozwoju nadwagi i oty³oci po uzyskaniu przeszczepu, które scharakteryzowano we
wczeniejszej pracy [8]. Wspó³dzia³anie tych
czynników a tak¿e innych nie ocenionych w
obecnej pracy mo¿e t³umaczyæ zarówno
powszechnoæ wystêpowania nadcinienia
têtniczego w analizowanym materiale jak i
ma³¹ skutecznoæ stosowanego leczenia
obni¿aj¹cego cinienie têtnicze. Uzyskane
rednie wartoci cinienia têtniczego u pacjentów z PTDM 141,2 ± 14,6 mmHg / 85,4
± 7,2 mmHg odbiegaj¹ znacznie od zalecanych wartoci < 130/80 mmHg [2] mimo stosowania rednio 3 leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze z ró¿nych grup. Uwa¿a siê,
¿e leczenie nadcinienia têtniczego u biorcy przeszczepu nerki, nawet gdy nie wspó³istnieje PTDM wymaga zwykle kojarzenia 3
leków [11]. U pacjentów z PTDM uzyskanie
zalecanej kontroli cinienia têtniczego,
zw³aszcza w krótkim czasie po przeszczepieniu nerki wydaje siê szczególnie trudne,
co jednak nie zwalnia lekarza z obowi¹zku
wykorzystania wszystkich metod prowadz¹cych do celu, uwzglêdniaj¹c tak¿e postêpowanie niefarmakologiczne (ograniczenie
poda¿y sodu, redukcja masy cia³a, odpowiednia dieta i aktywnoæ fizyczna) [11].
W analizowanym materiale wybór b-adrenolityków jako najczêciej stosowanych
leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze mo¿e
budziæ zastrze¿enia. Uznano, ¿e jeli nie ma
bezwzglêdnych wskazañ (choroba wieñcowa, przebyty zawa³ serca) nale¿y wstrzymaæ
siê z podawaniem b-adrenolityków, gdy¿
sprzyjaj¹ one wzrostowi masy cia³a i zwiêkszaj¹ ryzyko rozwoju cukrzycy [11]. Natomiast jako w³aciwy nale¿y uznaæ wybór
antagonistów wapnia, które nale¿¹ do preferowanej grupy w leczeniu nadcinienia
têtniczego po przeszczepieniu nerki [11,28].
Leki tej grupy mog¹ zmniejszyæ uszkodzenie nerki wywo³ane niedokrwieniem i nefrotoksycznoci¹ inhibitorów kalcyneuryny, a
preferowanymi preparatami s¹ nifedypina,
nitrendypina i isradypina, które nie wp³ywaj¹ na przemianê cyklosporyny, w odró¿nieniu od werapamilu, czy w mniejszym stopniu diltiazemu, nikardypiny i amlodypiny [11].
Lek moczopêdny powinien byæ diuretykiem
pêtlowym.
Zastanawiaæ mo¿e rzadkie stosowanie
leków blokuj¹cych uk³ad renina-angiotensyna chocia¿ uzasadniona jest ostro¿noæ w
stosowaniu tych leków. Ich zalet¹ jest wp³yw
na redukcjê bia³komoczu (gdy wystêpuje) i
zahamowanie wczesnych etapów mia¿d¿ycy [11]. Wieloczynnikowa analiza przeprowadzona ostatnio wykaza³a, ¿e stosowanie
inhibitora konwertazy angiotensyny lub blokera receptora AT1 angiotensyny by³o jednym z niezale¿nych czynników wp³ywaj¹cym
korzystnie na prze¿ycie przeszczepu z potwierdzon¹ biopsyjnie przewlek³¹ jego nefropati¹ [1,28], a za podobn¹ sytuacjê mo¿na uznaæ wystêpowanie PTDM z towarzysz¹cym nadcinieniem têtniczym i dyslipidemi¹.
Wyniki w³asne wskazuj¹, ¿e dyslipidemia czêsto towarzyszy PTDM mimo uzyskaniu wyrównania glikemii. Stwierdzona czêstoæ wystêpowania dyslipidemii wynosz¹ca 86% pacjentów z PTDM jest tylko nieco
wiêksza ni¿ podawana w pimiennictwie (do
73%) po przeszczepieniu narz¹dów [29].
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Równie¿ nieco czêciej bo u 82% pacjentów z PTDM stwierdzono stê¿enie cholesterolu ca³kowitego w surowicy przekraczaj¹ce 200mg/dl, w porównaniu z danymi z pimiennictwa, w których czêstoæ wystêpowania hipercholesterolemii ocenia siê na ok.
60-75% biorców przeszczepu nerki, a hipertriglicerydemii na 35-50% [29]. Hipertriglicerydemia wystêpowa³a w materiale w³asnym u ponad 60% chorych z PTDM, zwykle w skojarzeniu z hipercholesterolemi¹.
Wyniki w³asne potwierdzaj¹, ¿e czynnikiem
dominuj¹cym odpowiedzialnym za nasilanie
siê zarówno hipercholesterolemii jak i hipertriglicerydemii s¹ leki immunosupresyjne
zw³aszcza cyklosporyna przy znacznie s³abszym i nieistotnym statystycznie w wynikach
w³asnych wp³ywie takrolimusa [29]. Na wysokie rednie stê¿enie cholesterolu i triglicerydów stwierdzane u pacjentów z PTDM
po uzyskaniu wyrównania glikemii wp³ywaj¹ dodatkowo podwy¿szone stê¿enia tych
lipidów wystêpuj¹ce ju¿ przed przeszczepieniem nerki. Chocia¿ w ca³ej grupie chorych
z PTDM po wyrównaniu glikemii wykazano
istotne podwy¿szenie rednich stê¿eñ cholesterolu LDL w surowicy w porównaniu z
wartociami przed przeszczepieniem nerki,
to w analizie podgrup pacjentów leczonych
zarówno cyklosporyn¹ jak i takrolimusem
podwy¿szenie stê¿eñ tej frakcji cholesterolu nie osi¹gnê³o istotnoci statystycznej,
sugeruj¹c s³abszy efekt obu leków na oceniany parametr. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
cyklosporyna nasila oksydacjê LDL cholesterolu zwiêkszaj¹c jego aterogennoæ.
Wykazany statystycznie istotny wzrost
rednich stê¿eñ cholesterolu HDL u pacjentów z PTDM i wyrównan¹ glikemi¹ leczonych cyklosporyn¹, jak równie¿ nieistotny
wzrost u pacjentów leczonych takrolimusem
wskazuje, ¿e wp³yw inhibitorów kalcyneuryny dotyczy wszystkich frakcji lipidów. Dane
z pimiennictwa potwierdzaj¹, ¿e u pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ leczonych immunosupresyjnie niskie stê¿enie cholesterolu frakcji HDL stwierdza siê w niewielkim odsetku przypadków, a w pozosta³ych stê¿enia
te s¹ prawid³owe lub podwy¿szone [29].
Czêstoæ wystêpowania dyslipidemii u
pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ zmniejsza siê wolno wraz z redukcj¹ dawek leków
immunosupresyjnych i wg pimiennictwa po
2 latach po przeszczepieniu nerki wynosi
51%, a po 10 latach wystêpuje u 25% pacjentów [29]. Na zmniejszanie siê czêstoci
wystêpowania dyslipidemii wraz z przed³u¿aj¹cym siê czasem od zabiegu przeszczepienia nerki mo¿e wp³ywaæ jednak dodatkowo zwiêkszona umieralnoæ chorych z nasilona dyslipidemi¹ i zwi¹zane z ni¹ ryzyko
sercowo-naczyniowe.
Wysokie stê¿enie w surowicy cholesterolu ca³kowitego i triglicerydów u pacjentów
z PTDM i wyrównan¹ glikemi¹ stwierdzone
w analizowanym materiale przy stosowaniu
cyklosporyny sugeruje celowoæ wczeniejszej i czêstszej oceny parametrów gospodarki lipidowej ni¿ zalecana w europejskich
wytycznych [2]. Wyniki takiej oceny mog³yby stanowiæ podstawê rozwa¿enia zmiany
lub modyfikacji stosowanej immunosupresji albo w³¹czenia leczenia ograniczon¹
dawk¹ statyn wraz z postêpowaniem niefarmakologicznym. U pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹ (bez PTDM) i nasilon¹

dyslipidemi¹ stwierdzono, ¿e konwersja leczenia z cyklosporyny na takrolimus wi¹za³a siê z popraw¹ profilu lipidowego (obni¿enie stê¿enia w surowicy cholesterolu ca³kowitego i frakcji LDL) [27].
W materiale w³asnym pomimo znacznego nasilenia dyslipidemii farmakologiczne
leczenie hipolipemizuj¹ce, w postaci statyn,
stosowane by³o tylko u 36% chorych. Optymalna kontrolê gospodarki lipidowej z poziomem cholesterolu frakcji LDL< 100 mg/
dl (2,6 mmol/L) i triglicerydów < 150 mg/dl
(1,7 mmol/L) uzyskano jedynie u 6 pacjentów (tj. 8,9% badanej grupy). Trudnoci w
leczeniu hiperlipidemii u pacjentów z PTDM
mog¹ wynikaæ z obiektywnych przeciwwskazañ do farmakoterapii hipolipemizuj¹cej
(uszkodzenie w¹troby jako wynik przewlek³ego procesu zapalnego na tle wirusowym
lub hepatotoksycznoci stosowanych leków), koniecznoci redukcji dawki leków hipolipemizujacych w zwi¹zku z wzglêdn¹
wydolnoci¹ nerek i interakcj¹ pomiêdzy
statynami i inhibitorami kalcyneuryny (kalcyneuryna podnosi stê¿enie simwastatyny
[16]), z³ej tolerancji leku, czy wreszcie niechêci pacjentów do przyjmowania kolejnych
leków, szczególnie przy ich stosunkowo
wysokiej cenie. Z tych powodów realizacja
zaleceñ dotycz¹cych pacjentów z przeszczepion¹ nerk¹, aby d¹¿yæ do obni¿enia
poziomu cholesterolu LDL < 100 mg/dl (2,6
mmol/L) z zastosowaniem w pierwszej kolejnoci leczenia dietetycznego i statyn [26]
jest trudna. Wydaje siê jednak uzasadnione intensywniejsze zwalczanie dyslipidemii
u chorych z PTDM ni¿ stwierdzone we w³asnym materiale.
U pacjentów z przeszczepiona nerk¹
wykazano w badaniu ALERT [14], ¿e obni¿enie stê¿enia w surowicy cholesterolu LDL
wi¹za³o siê ze zmniejszeniem liczby zdarzeñ
sercowo-naczyniowych. Doniesienia z pimiennictwa dowodz¹, ¿e PTDM wi¹¿e siê
z gorszym prze¿yciem pacjentów [3,19,34]
i zwiêkszon¹ czêstoci¹ wystêpowania choroby niedokrwiennej serca [6,18,22]. W niedawno opublikowanej pracy wykazano, ¿e
wczenie rozpoznana PTDM, mimo uzyskania lepszej kontroli glikemii (HbA1c rednio
5,5%) i parametrów gospodarki lipidowej ni¿
uzyskanych u naszych pacjentów, wi¹¿e siê
z ok. trzykrotnie zwiêkszonym ryzykiem powa¿nych zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(mieræ sercowa lub zawa³ serca nie zakoñczony zgonem) w ci¹gu kolejnych 8 lat, w
porównaniu z pacjentami, u których nie wyst¹pi³a PTDM [13]. Natomiast PTDM nie by³a
predyktorem miertelnoci z wszystkich
przyczyn w tym samym okresie czasu, chocia¿ zaznaczy³ siê wyrany trend w tym kierunku [13]. Wyniki tego badania potwierdzaj¹, ¿e PTDM stanowi powa¿ne powik³anie
po przeszczepieniu nerki, uzasadniaj¹ce
wczesn¹ diagnostykê w tym kierunku, lecz
dalsze badania s¹ konieczne by udowodniæ
skutecznoæ postulowanych wielokierunkowych zaleceñ terapeutycznych, które oprócz
dobrej kontroli glikemii powinny obejmowaæ
optymaln¹ kontrolê cinienia têtniczego,
dyslipidemii oraz zapobieganie rozwojowi
nadwagi i oty³oci.
Wnioski
1. U pacjentów z cukrzyc¹ potranspantacyjn¹ mimo uzyskania dobrej kontroli gli-
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kemii z regu³y wystêpowa³o nadcinienie têtnicze i dyslipidemia w ponad 85% przypadków, które w najwiêkszym stopniu zale¿a³y
od stosowanego leczenia immunosupresyjnego. Dyslipidemia szczególnie zwi¹zana
by³a ze stosowaniem cyklosporyny.
2. Zalecana kontrola cinienia têtniczego u pacjentów z PTDM nie zosta³a osi¹gniêta mimo stosowania przeciêtnie 3 leków
hipotensyjnych z ró¿nych grup. Uzasadnione wydaje siê ograniczenie stosowania betaadrenolityków do szczególnych wskazañ,
natomiast rozwa¿enie czêstszego stosowania leków blokuj¹cych uk³ad renina-angiotensyna.
3. U pacjentów z PTDM uzasadniona
jest ocena gospodarki lipidowej po uzyskaniu kontroli glikemii i w przypadku nasilonej
dyslipidemii rozwa¿enie modyfikacji leczenia immunosupresyjnego lub stosowanie
statyn.
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