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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
➢

Η διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) αποτελεί την κυριότερη αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου
(45% του συνολικού πληθυσμού των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στις ΗΠΑ)

➢

Ασθενείς με ΧΝΝ λόγω διαβητικής νεφροπάθειας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
νοσηρότητας και θνητότητας

➢

Περίπου 98,000 ασθενείς στις ΗΠΑ ευρίσκονται σε λίστα αναμονής για
μεταμόσχευση και η πλειονότητα από αυτούς παρουσιάζει ΔΝ

➢

Ασθενείς με τύπου Ι ΔΝ έχουν ένδειξη για ταυτόχρονη μεταμόσχευση παγκρέατος νεφρού (SPK) ενώ ασθενείς με τύπου ΙΙ ΔΝ έχουν ένδειξη κυρίως για
μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη

➢

Το timing της μεταμόσχευσης : pre-emptive ή τουλάχιστον ασθενείς με ελάχιστο
χρόνο σε αιμοκάθαρση

➢

Σημαντικό πρόβλημα μετά τη νεφρική μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων :
METAMOΣΧΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ( New Onset Diabetes Mellitus After
Transplantation – NODAT)

United Network for Organ Sharing (OPTN) data 2012

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
➢

Η ΔΝ νεφροπάθεια επιδεινώνεται βραδέως (>20 years) με πρώιμη εκδήλωση την
μικροαλβουμινουρία

➢

5 - 15% των ασθενών φθάνουν σε τελικό στάδιο ΧΝΝ

➢

Η υπέρταση και η υπεργλυκαιμία προκαθορίζουν την εξέλιξη και την επιδείνωση της ΔΝ
((ACE) inhibitor and/or angiotensin II receptor blocker (ARB) along with excellent blood glucose
control)

➢

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνητότητας ασθενών με τελικού
σταδίου ΧΝΝ λόγω ΔΝ που βρίσκονται σε ΑΚ

➢

Υπάρχει δυσλειτουργία του ενδοθηλίου (VCAM-1 και ICAM-1 (adhesion molecules)) και
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και προθρομβωτικών παραγόντων που
οδηγούν σε ενδοθηλιακή βλάβη / αυξημένη έκφραση των μορίων προσκόλλησης των
αιμοπεταλίων και απορρύθμιση της θρομβόλυσης)

➢

Σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με ΔΝ, στα 4 χρόνια παρακολούθησης ο κίνδυνος
μείζονος αγγειακού συμβάματος φθάνει το 28% συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού
8.3% για την άμεση περιεγχειρητική περίοδο μετά τη νεφρική μεταμόσχευση . Το
προσδόκιμο επιβίωσης αυτών των ασθενών έχει ελαττωθεί σε λιγότερο από 15 χρόνια
Kasiske BL, Am J Transplant 2003
Wheeler DC, Transplantation 2000
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Η επιβίωση των ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια είναι ίδια είτε
μεταμοσχευθούν είτε παραμείνουν σε λίστα για μεταμόσχευση
νεφρού;



Οι μεταμοσχευμένοι διαβητικοί ασθενείς έχουν την ίδια επιβίωση με
τους μη διαβητικούς;



Η επιβίωση των μοσχευμάτων είναι ίδια στους διαβητικούς και στους μη
διαβητικούς ασθενείς;



Διαφορές μεταξύ τύπου Ι και ΙΙ ΣΔ



Μεταμοσχευτικός ΣΔ

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

➢ Τύπος του σακχαρώδη διαβήτη
➢Συν-νοσηρότητα του σακχαρώδη διαβήτη
➢Προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς

➢Καταλληλότητα και δυνατότητα μεταμόσχευσης από ζώντα δότη
➢Μέσος χρόνος αναμονής για νεφρική μεταμόσχευση
➢Εμπειρία του κέντρου μεταμόσχευσης
➢Πρόγραμμα ανταλλαγής ζώντων δοτών
➢Προτιμήσεις του ασθενούς

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΔ

➢ Ασθενείς με T1DM και ΧΝΑ (eGFR <50-60 ml/min/1.73 m2) επιλέγονται για
ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού – παγκρέατος (SPK) ή για προληπτική
νεφρική μεταμόσχευση (pre-emptive KT) και μετάχρονη μεταμόσχευση
παγκρέατος (ΡΑΚ)
➢Ο τρέχον στόχος είναι πάντως η προληπτική νεφρική μεταμόσχευση ή
εφόσον αυτό είναι δυνατόν η ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού – παγκρέατος
➢ Η ταυτόχρονη ζώσα μεταμόσχευση νεφρού – παγκρέατος (LD SPK) είναι
προνόμιο μόνο ολίγων εξειδικευμένων κέντρων παγκοσμίως

White SA, Shaw JA, Sutherland DE ( 2009)
Sutherland DE, Gruessner RW, Dunn DL, Matas AJ, Humar A, et al. (2001)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΔ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΌ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ (LDKT)

➢Ενημέρωση του ασθενούς
➢HLA compatible live donors
➢ABO/HLA incompatible donors

➢Good Samaritan donors
➢Πρόγραμμα ανταλλαγής ζώντων δοτών (paired donors)
➢Όταν eGFR < 20 ml/min τότε εγγραφή σε λίστα για πτωματική μεταμόσχευση

Pavlakis M, Kher A (2012)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΔ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΌ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ (LDKT)
➢ Η LDKT υπερτερεί όσον αφορά την επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων συγκριτικά με την
αιμοκάθαρση
➢ Η LDKT υπερτερεί όσον αφορά την βραχυχρόνια επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων
συγκριτικά με την νεφρική μεταμόσχευση από πτωματικό δότη (DDKT) και συγκριτικά με την
ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού – παγκρέατος (SPK)
➢Είναι ακόμη υψηλό το ποσοστό των πρώιμων χειρουργικών επιπλοκών της SPK
➢Στα 5-6 χρόνια μετά την μεταμόσχευση υπερέχει από πλευράς επιπλοκών η SPK
➢ Οι Wiseman και συν θεωρούν ότι η LDKT υπερτερεί της DDKT και της SPK, επειδή
θεωρείται ότι ένα ποσοστό 10-15% των SPK ασθενών πιθανόν χάνουν το παγκρεατικό
μόσχευμα τον πρώτο χρόνο μετά τη ΝΜ
➢Για το υπόλοιπο 85% των SPK ασθενών, η SPK αποδεικνύεται ανώτερη της LDKT

Young BY, Gill J, Huang E, Takemoto SK, Anastasi B, et al. UNOS DATABASE (2009)
Wiseman AC (2010)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΔ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΌ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ (LDKT)
➢ ΕΡΩΤΗΜΑ : Πρέπει να προχωρούμε και πότε σε μεταμόσχευση παγκρέατος (ΡΑΚ)
μετά από επιτυχημένη LDKT ή DDKT ή να παραμένει ο ασθενής με λειτουργούν
νεφρικό μόσχευμα και με τα προβλήματα της υπεργλυκαιμίας;
➢ Το πρώτο τρίμηνο υπάρχει αυξημένος έως και 4 φορές ο κίνδυνος νοσηρότητας και
θνητότητας μετά από μετάχρονη PAK μεταμόσχευση (ειδικά για ηλικιωμένους
ασθενείς)
➢Η επιβίωση του παγκρεατικού μοσχεύματος σε PAK μεταμόσχευση είναι κατώτερη
συγκριτικά με την ταυτόχρονη SPK μεταμόσχευση εξαιτίας του υψηλότερου ποσοστού
απόρριψης του
➢Από το 2004 έως το 2010 η συχνότητα της ΡΑΚ μεταμόσχευσης έχει μειωθεί κατά
50%
➢Μερικές πάντως μελέτες αναφέρουν πιο αισιόδοξα αποτελέσματα με την χρήση πιο
επιθετικών ανοσοκατασταλτικών σχημάτων

Venstrom JM et al. (2003) JAMA 290: 2817-2823.
Gruessner RW, Sutherland DE, Gruessner AC (2004) Am J Transplant 4: 2018-2026.
Fridell JA et al. (2009) Clin Transplant 23: 447-453.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ - I
➢

Σημαντικά τα αποτελέσματα που εξάγονται από μεγάλες βάσεις δεδομένων (Scientific
Registry of Renal Transplant Recipients (SRTR))

➢

Μεταξύ των διαφόρων υποομάδων (including patients with diabetes), η μακροχρόνια
θνητότητα βρέθηκε μειωμένη κατά 48% έως 82% σε ασθενείς με νεφρικό μόσχευμα σε
σύγκριση με τους εγγεγραμμένους σε λίστα για μεταμόσχευση ασθενείς

➢

Υποψήφιοι λήπτες νεφρού με ΔΝ παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό θνητότητας 11%. Η
νεφρική μεταμόσχευση μειώνει αυτό τον κίνδυνο κατά 73%

➢

Οι ασθενείς με ΔΝ ¨κερδίζουν¨ από την μεταμόσχευση περισσότερο από 11 έτη

➢

Η επιβίωση ασθενών πάντως παραμένει μειωμένη σε διαβητικούς ασθενείς σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών χωρίς ΣΔ (καθοριστικό το πρώτο 3μηνο
μετά τη νεφρική μεταμόσχευση)

➢

ΑΙΤΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ : υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, υπεργλυκαιμία, ευκαιριακές
λοιμώξεις

➢

Υποτροπή της διαβητικής νεφροπάθειας στο μόσχευμα
Meier-Kriesche HU, Srinivas TR et al. Am J Transplant. 2004;4:1662-8
Fl L, Samaniego M. Semin Dial. 2010;23:198–205.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΔ

➢Ποσοστό περίπου 95% των ασθενών με ΧΝΝ λόγω διαβητικής νεφροπάθειας
παρουσιάζουν T2DM
➢Είναι μεγαλύτερης ηλικίας απότι οι ασθενείς με T1DM και φέρουν συννοσηρότητα η οποία μπορεί να είναι και αντένδειξη για νεφρική μεταμόσχευση
ή για ταυτόχρονη SPK μεταμόσχευση
➢Νεώτερα δεδομένα όμως δείχνουν υπεροχή της επιβίωσης των επιλεγμένων
ασθενών μετά τόσο από pre-emptive KT αλλά ακόμη και μετά ταυτόχρονη SPK
μεταμόσχευση
➢ Σύμφωνα με την IPTR αναφορά του 2011 ποσοστό περίπου 8% της SPK, 5% της
PAK και 1% της PTA αφορούσαν T2DM ασθενείς (άνδρες και με υψηλό ΒΜΙ)

Gruessner AC (2011) 2011 update on pancreas transplantation: comprehensive
trend analysis of 25,000 cases followed up over the course of twenty-four years at the
International Pancreas Transplant Registry (IPTR). Rev Diabet Stud 8:
6-16

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΔ

➢Σε ασθενείς με XNA λόγω T2DM η καλύτερη θεραπευτική επιλογή είναι η ζώσα
νεφρική μεταμόσχευση (LDKT) με την ταυτόχρονη SPK μεταμόσχευση να
αποφασίζεται μόνο για επιλεγμένες περιπτώσεις με μεταβολικό προφίλ παρόμοιο
του T1DM
➢Πρόσφατα δεδομένα με την βαριατρική ιατρική δείχνουν καλά αποτελέσματα για
την εξέλιξη των T2DM ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια και BMI>32kg/m2 πριν
τη νεφρική μεταμόσχευση
➢Οι T2DM ασθενείς παρουσιάζουν κατώτερη επιβίωση μετά από ΚΤ συγκριτικά με
την ομάδα των μη διαβητικών κυρίως λόγω επιπλοκών οφειλομένων στην επίδραση
της υπεργλυκαιμίας οι οποίες μπορεί να επιδεινωθούν και από τα διάφορα
εφαρμοζόμενα ανοσοκατασταλτικά σχήματα

Wiseman AC, Gralla J (2012) Clin J Am Soc Nephrol 7: 656-664.
Cohen DJ, Ratner LE (2012) Type 2 diabetes: the best transplant option is still uncertain. Clin J Am Soc Nephrol 7: 530-532.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ - IΙ
➢

Οι ανάγκες σε ινσουλίνη αυξάνουν μετά τη νεφρική μεταμόσχευση και η per os
χορήγηση των διαφόρων υπογλυκαιμικών παραγόντων καθίσταται άχρηστη εξαιτίας της
αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη και της διαταραχής της έκκρισης της (calcineurin
inhibitors ειδικά tacrolimus, και sirolimus)

➢

Οι CNIs έχουν άμεση τοξικότητα επί των νησιδιακών κυττάρων ένω sirolimus και
everolimus βρέθηκε ότι διακόπτουν άμεσα το mTORC2 σήμα , το οποίο απαιτείται για
την μεσολαβούμενη από την ινσουλίνη καταστολή της ηπατικής γλυκονεογένεσης

➢

Η παρουσία προ-διαβήτη αποτελεί σημαντικό καθοριστή πτωχής επιβίωσης του
νεφρικού μοσχεύματος

➢

Η πρώιμη οξεία απόρριψη με μη καλά ελεγχόμενα επίπεδα γλυκόζης επίσης
καθορίζουν την επιβίωση του νεφρικού μοσχεύματος

➢

Οι διαβητικοί μεταμοσχευμένοι ασθενείς παρουσιάζουν συχνότερα λοιμώξεις τραύματος
και περινεφρικές λοιμώξεις συγκριτικά με τους μη διαβητικούς

➢

Παρουσιάζουν επίσης και υψηλότερο ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων που απαιτούν
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία (septicemia, pneumonia, urinary tract infections, and others)
Lamming DW, Ye L, Katajisto P, et al Science. 2012;335:1638–43.
Kyriakides G, Simmons R, Najarian J. Ann Surg 1975;182:770–5
Kuo HT, SampaioMS, Vincent F, et al. Am J Kidney Dis. 2010
.
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Αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς: n=228,552



Διαβητικοί ασθενείς: 45%



Μεταμοσχευμένοι ασθενείς: n=7200



Ασθενείς στη λίστα αναμονής: n=15,000

Στους 18 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ο κίνδυνος θανάτου για τους
μεταμοσχευμένους διαβητικούς ασθενείς ήταν μικρότερος κατά 73%.

Αναμενόμενο όφελος επιβίωσης: 11 έτη
Μεγαλύτερο όφελος οι νέοι διαβητικοί και αυτοί με λιγότερο
από 2 χρόνια σε αιμοκάθαρση

et.al.

U.S. Renal Data System

et.al.

U.S. Renal Data System

et.al.

U.S. Renal Data System

Among patients with diabetes transplantation reduced the
risk of death by 73 percent (relative risk, 0.27; 95 percent
confidence interval, 0.24 to 0.30; P<0.001)

UNOS ‘Preferential allocation’
Τρέχον σύστημα μοριοποίησης:
χρόνος αναμονής
ιστοσυμβατότητα
ευαισθητοποίηση
Δίκαιη κατανομή μοσχευσμάτων
Προτεινόμενο σύστημα κατανομής
Kidney Donor Profile Index:
Εντοπίζονται τα καλύτερα όργανα και προσφέρονται
σε λήπτες που αναμένεται να επιζήσουν για μακρότερο
χρονικό διάστημα
Post-Transplant Score
χρόνος στην αιμοκάθαρση
προηγηθείσα μεταμόσχευση
διαβήτης
ηλικία

UNOS ‘Preferential Alocation’
Το 20% των καλύτερων νεφρών θα προσφερθεί σε λήπτες
που θα έχουν τον μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης
μετά τη μεταμόσχευση Ασθενείς με ΣΔ : 329120%

 Οι διαβητικοί μεταμοσχεύονται λιγότερο συχνά
 Ωφελούνται όσοι έχουν σπειραματονεφρίτιδα ή άλλες παθήσεις
Το 2010: μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Αμερική: 16151
Νέο σύστημα : 16% λιγότερες μεταμοσχεύσεις  ~600 λιγότεροι
διαβητικοί θα μεταμοσχεύονται το χρόνο

Xu S, 2012

Glucose Control is Associated With Patient Survival in Diabetic Patients After
Renal Transplantation
Wiesbauer F, et.al.,Transplantation 2010 Mar 15;89(5):612-619

Q2: what is the effect of treatment-type of diabetes on patient and graft survival?
A2: patient survival was superior in patients who were on oral antidiabetic
medication or on diet as compared with patients who were on insulin

Glucose Control is Associated With Patient Survival in Diabetic Patients After
Renal Transplantation
Wiesbauer F, et.al.,Transplantation 2010 Mar 15;89(5):612-619

Q1: what is the best glycemic parameter to predict patient and transplant survival
A1: maximal glucose levels but not HbA1c predicted patient survival in the
unadjusted and adjusted analyses

Αποτελέσματα:
➢85.1% of subjects in the lowest quartile of maximal glucose survived 10 years, compared with only 66.8% in the highest
quartile.
➢In the adjusted analysis, being in the highest quartile of maximal glucose, it was associated with a 2.2-fold increased risk of
patient death compared with the lowest quartile

Diabetes duration pretransplantation significantly influenced patient mortality:
1–10 vs. <1 year:

HR=1.78;

95% CI, 1.05–3.02;

P=0.0338

>10 vs. <1 year:

HR=1.88;

95% CI, 1.30–2.72;

P=0.0008

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
• Στόχος HbA1c: 7.0-7.5%

• Αποφυγή < 6.5%
Ιδίως σε ασθενείς που εμφανίζουν συχνά
υπογλυκαιμικά επεισόδια

KDIGO 2009

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Η σύσταση βασίστηκε κυρίως στις μελέτες ACCORD και ADVANCE
• Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς (Barbosa J et al 1994)
• Η αυτόνομη νευροπάθεια-γαστροπάρεση
• Η μειωμένη αντίληψη υπογλυκαιμικών επεισοδίων
 Κύρια αιτία αδυναμίας επίτευξης στόχων HbA1c<7.0%
•

Επιτυχημένη μεταμόσχευση παγκρέατος: ευγλυκαιμία είναι
δύσκολη σε διαβητικούς τύπου ΙΙ
Μπορεί να επιτευχθεί μετά από μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα
δότη

➢

ΗΚΓ σε ηρεμία

➢

ΗΚΓ δοκιμασία κοπώσεως

➢

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

➢

Stress echo

➢

Στεφανιογραφία

ΒΜΙ>25

Scandling J. Sem Dial 2005

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ CVD

Σε μεταμοσχευμένους διαβητικούς ασθενείς
Χορήγηση ασπιρίνης 65-100mg
Να ληφθεί υπ όψιν η προτίμηση του ασθενούς
Να αξιολογηθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας (2D)

KDIGO 2009

NEW ONSET DIABETES AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
(NODAT)
➢

NODAT συμβαίνει στο 2%–53% των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος με κλινικές
εκδηλώσεις που κυμαίνονται από ασυμπτωματική υπεργλυκαιμία μέχρι κετοξέωση

➢

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος τον πρώτο χρόνο μετά τη νεφρική μεταμόσχευση (but
remained elevated through the late posttransplant period)

➢

RISK FACTORS : Ηλικία > 65 έτη, φυλή (African Americans and Hispanics), παχυσαρκία,
ανοσοκαταστολή κορτιζόνη και tacrolimus [61–63], Οικογενειακό ιστορικό διαβήτη,
γενετική προδιάθεση, pre-transplant υπερτριγλυκεριδαιμία, οξεία απόρριψη, β-blockers

➢

Steroids
sirolimus

➢

CsA vs Tac : H έκκριση του C-peptide ήταν κατά 57% μειωμένη με tacrolimus vs
cyclosporine και η μέση μείωση έκκρισης της ινσουλίνης ήταν κατά 48% χαμηλότερη
στο tacrolimus group (p<0.05). Αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο group δείχνει να
εξαλείφεται σε βάθος χρόνου

insulin resistance/calcineurin inhibitors
decreases insulin sensitivity

impair secretion of insulin/and

Mazali FC, Transplant Proc 2008
Ciancio G, Transplantation 2011
Luan FL, Am J Transplant 2008

NEW ONSET DIABETES AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
(NODAT)
➢

H συχνότητα του NODAT έφθανε έως και το 20% των ασθενών το 1990s ενώ
πρόσφατα δείχνει να μειώνεται μεταξύ 0%–5% [73–80]

➢

Συντελούν η επίτευξη των στόχων με χαμηλότερα επίπεδα (low blood trough levels)
tacrolimus και η εφαρμογή πρωτοκόλλων απόσυρσης / διακοπής των
κορτικοστεροειδών

➢

Cyclosporine, tacrolimus, or sirolimus σε
συνδυασμό
με
mycophenolate και
κορτικοστεροειδή. NODAT διαγνώσθηκε στο 7.4% των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος,
χωρίς καμία διαφορά ανάμεσα στα 3 groups με μικρή μόνο τάση αύξησης στο
tacrolimus group ( Araki et al.)

➢

PROGNOSIS : 2 πλάσιος ο κίνδυνος διπλασιασμού της serum creatinine μετά την
διάγνωση του NODAT ενώ στους λήπτες με προυπάρχοντα ΣΔ ο κίνδυνος αυτός
είναι αυξημένος κατά 6 φορές (Tsai et al.)

➢

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Πρώιμη διάγνωση – Παρακολούθηση και αντιμετώπιση των risk
factors – υπογλυκαιμικά per os / insulin μαζί με lifestyle modifications

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
NODAT

Συχνότητα σε μεταμόσχευση νεφρού μετά τη δημοσίευση
των International Consensus Guidelines:

NODAT: 13%
Μειωμένη ανοχή γλυκόζης: 33%
ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση

Cosio FG, 2005
Davidson J, 2003

et.al.

Risk factors for new-onset diabetes after transplantation (NODAT)

CMV:
HCV:
IFG:
IGT:
MS:

Cytomegalovirus
Hepatitis C virus
impaired fasting glucose
impaired glucose tolerance
metabolic Syndrome
Dong M, et.al., Diabet. Med. 29, e1–e12 (2012)

Brief summary of pathogenesis of immunosuppressive agents

Dotted lines indicate limited or no effect, or
controversial results.
Solid lines indicate significant effect.
Thickness of the solid line is proportionate to severity
of effect.
NFAT:
CREB:
mTOR:
NODAT:

nuclear factor of activated T-cells
cAMP-response element-binding transcription factor
mammalian target of rapamycin
new-onset diabetes after transplantation

Dong M, et.al., Diabet. Med. 29, e1–e12 (2012)

ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ
Το πιο διαβητογόνο φάρμακο
Ασθενείς που χρειάστηκαν μεγάλη δόση κορτιζόνης:
αυξημένο κίνδυνο διαβήτη
46% των 114 ασθενών
Gunnarson R, 1980

Κύριος μηχανισμός δράσης: αύξηση της αντίστασης των ιστών στην
ινσουλίνη
Βιοψίες μυών μεταμοσχευμένων σε κορτιζόνη: σύνθεσης γλυκογόνου
Έμμεση αυξημένη αντίσταση
Αύξηση σωματικού βάρους
Ανακατανομή σωματικού λίπους

Χορήγηση μεγάλης δόσης IV: μείωση έκκρισης ινσουλίνης
Υγιείς εθελοντές
Pham PT, 2007
Penformis A, 2006

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ

Πολλές μελέτες
Τυχαιοποιημένη μελέτη σε 570 ασθενείς

Εμφάνιση NODAT:
4.5% vs 8% στα 3 χρόνια

Pasqual J, 2006

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ

9 μελέτες-τυχαιοποιημένες  διακοπή κορτιζόνης 3-6 μήνες μετα Tp
• 1820 ασθενείς
• Θνητότητα και απώλεια μοσχεύματος ίδια με ή χωρίς κορτιζόνη

• Χοληστερίνη καλύτερη χωρίς κορτιζόνη
• NODAT ίδια συχνότητα
• ΟΑ οχι διαφορά συνολικά αλλά σε σύγκριση Tac-CsA
λιγότερα επεισόδια με Tac

Pascual 2010

ΜΕΤΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ
1934 ασθενείς

Εμφάνιση NODAT λιγότερη στους ασθενείς με αποφυγή St
Η διαφορά πιο εμφανής σε CsA
Η CsA περισσότερες απώλειες μοσχευμάτων
Τις λιγότερες απώλειες μοσχευμάτων: Tac, MMF, Ab induction
Ο πιο μακρύς χρόνος παρακολούθησης: 5 χρόνια (1μελέτη)

Pascual J 2012

Αναστολείς καλσινευρίνης

ΚαλσινευρίνηNFATTORC2/CREB:
Εκφραση γονιδίων που σχετίζονται με έκκριση ινσουλίνης
Δοσοεξαρτώμενη αναστολή έκκρισης ινσουλίνης από Tac

Διαφορά στη διαβητογόνο δράση Tac/CsA
μεγάλη συγκέντρωση FKBP στα β-κύτταρα
δράση και μέσω άλλων πρωτεϊνών εκτός της καλσινευρίνης
διαφορά στη δράση στους περιφερικούς ιστούς

Ozbay L, 2011

ΣΥΓΚΡΙΣΗ TAC-CSA ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
(DIRECT)
682 ασθενείς
Κριτήρια ADA
Διαβητικοί:
Tac 33.6%
CsA 26.0%

p=0.046

6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση
Basiliximab, MMF, steroids

Vincenti F, 2007

SYMPHONY STUDY
St CsA: 100mg/dl, LCsA: 102mg/dl, Tac: 101mg/dl, SRL: 98mg/dl
Μέση τιμή γλυκόζης σε ένα χρόνο

13% ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά δισκία συνολικά

Tac 10,6% NODAT vs 4.7-7.8% υπόλοιπα φάρμακα
Η Tac ομάδα λιγότερη κορτιζόνη από όλους
3 μήνες μετα NODAT: 2,7% των Tac ασθενών υπό αγωγή
1.0-1.5% των υπόλοιπων

Claes K 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ mTOR
Η mTOR ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των β-κυττάρων
Συμμετέχει στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση της ινσουλίνης

Hernandez D, 2011
Αλλαγή από CsA σε Rapa σε σταθερούς ασθενείς:
Αύξηση αντίστασης στην ινσουλίνη μέσω αυξημένης έκφρασης
υποδοχέων IRS-1 IRS-2
Teutonico A, 2005
Di Paolo S, 2006
Μελέτη στοιχείων βάσης δεδομένων: όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν
Rapa: >NODAT (Αμερική)
Johnston O, 2008
Χορήγηση σε πειραματικά μοντέλα:
Μείωση ευαισθησίας σε ινσουλίνη
Μείωση β-κυττάρων κατά 50% (ιδίως σε παχύσαρκους αρουραίους)
Fraenkel M, 2008

HΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Επιδημιολογικές μελέτες
Ισχυρός συσχετισμός ηπατίτιδας C και εμφάνισης διαβήτη
Μηχανισμός ?
Ανοσολογική βλάβη στα β-κύτταρα
Απ’ ευθείας βλάβη στα β-κύτταρα
Kawaguchi T, 2004
Hjelmesaeth j, 2005

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
Αν εμφανιστεί NODAT η ανοσοκαταστολή μπορεί να τροποποιηθεί
με στόχο την αναστροφή ή τη βελτίωση του διαβήτη, αφού σταθμιστεί
η πιθανότητα οξείας απόρριψης ή η εμφάνιση άλλων παρενεργειών.
Επίπεδο: μη διαβαθμισμένο

Δεν υπάρχει καμμία τυχαιοποιημένη μελέτη
Συστάσεις:
i) μείωση δόσης Tac, CsA, ή κορτιζόνης
ii) διακοπή των παραπάνω
iii) αντικατάσταση Tac με CsA, MMF ή Aza
iv) Αντικατάσταση CsA με MMF ή Aza
? Τι θα κάνουμε με τον ασθενή με NODAT που παίρνει mTOR
KDIGO 2009
Bouchta NB, 2005
Teutonico A, 2005

ΑΛΛΑΓΗ TAC ΣΕ CSA
Ένα κέντρο στο Βέλγιο-Μη τυχαιοποιημένη αλλαγή
54 ασθενείς με NODAT (κριτήρια ADA 2003) από 281 σε Tac(19,2%)
Αλλαγή σε CsA: 30

Παραμονή σεTac: 24

Αποτελέσματα:
42% χωρίς διαβήτη στον ένα χρόνο μετά την αλλαγή
0% χωρίς διαβήτη όσων παρέμειναν στο Tac
Ασφάλεια:
ΟΑ: 2 επεισόδια στην αμάδα αλλαγής και 3 στην ομάδα σύγκρισης
Υπέρταση ίδια(αλλά >αντιϋπερτασικά),
Λιπίδια ίδια (αλλά >στατίνες στην αλλαγή σε CsA)
Η αλλαγή έγινε σε όλους νωρίς μετά την εμφάνιση διαβήτη
Η βελτίωση φάνηκε αμέσως
Επίπεδα Tac 8-12, mean 11.9 αρχή, 9.3 μετά ένα χρόνο
Ghisdal L, 2007

Transplantation. 2000 Dec 15;70(11 Suppl):SS 58-63
Impact and management of posttransplant diabetes mellitus
Jindal RM, Hjelmesaeth J
From 978 kidney transplant recipients, 6.7% of patients developed diabetes after transplantation, and the
development of diabetes in these patients was found to be associated with significantly shorter patient
survival compared with control patients

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NODAT
Μειωμένη επιβίωση μοσχευμάτων ασθενών με NODAT

3χρόνια
NODATναι
NODATοχι
p<0.05

71%
86%

4χρόνια
54%
82%

Roth et al 1989
12χρόνια

NODATναι
NODATοχι
P=0.04

48%
70%
Miles et al 1998

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΝΜ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Ή NODAT
➢

Υπερισχύει η μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη σε σύγκριση με την
πτωματική μεταμόσχευση

➢

Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος

➢

Για κάθε 10 mmHg αύξηση της ΣΑΠ (systolic blood pressure) , ο κίνδυνος θανάτου
και απώλειας του νεφρικού μοσχεύματος αυξάνει κατά 18% και 17%, αντίστοιχα

➢

Αντιμετώπιση της υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας , και της υπεργλυκαιμίας μειώνει
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

➢

Statins (στόχος μείωσης της LDL cholesterol σε τιμή μικρότερη από 100 mg/dL / και
επί υπάρξεως καρδιαγγειακής νόσου στόχος τα 70 mg/dL)

➢

Στόχος ρύθμισης της ΑΠ σε 130/80 ή χαμηλότερα από 125/70 εάν συνυπάρχει και
λευκωματουρία [92]. Use of ACE inhibitor and ARB has renal protective effect

➢

Γλυκαιμικός στόχος η HbA1c σε επίπεδα μικρότερα από 7%

➢

Για τον BMI στόχος κάτω από 30 (lifestyle modification)

➢

Εάν GFR του νεφρικού μοσχεύματος μειωθεί σε 25 mL/ min, τότε πρώιμη
παραπομπή για re-transplantation
Opelz G, Collaborative Transplant Study. Kidney Int. 1998

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Όλοι οι ασθενείς με ΧΝΑ λόγω διαβητικής νεφροπάθειας θα πρέπει
ΠΡΩΙΜΩΣ να αναφέρονται στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο προς διερεύνηση για
προληπτική νεφρική μεταμόσχευση
2. Προκειμένου για T1DM ασθενείς τόσο η LDKT όσο και η ταυτόχρονη SPK
μεταμόσχευση προσφέρουν παρόμοιες επιβιώσεις ασθενών και μοσχευμάτων

3. Η μετάχρονη PAK μεταμόσχευση τείνει να μειωθεί περαιτέρω λόγω των
χειρουργικών και των ανοσολογικών επιπλοκών
4. Η μετάχρονη ΡΑΚ μεταμόσχευση προσφέρεται σε επιλεγμένες μόνο
περιπτώσεις με καλά διατηρούμενη λειτουργικότητα του νεφρικού
μοσχεύματος και καλή κατάσταση του ασθενούς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5. Προκειμένου για T2DM ασθενείς τόσο η LDKT όσο και η DDKT
προσφέρουν καλύτερη επιβίωση συγκριτικά με την αιμοκάθαρση
6. Μόνο μεταμόσχευση παγκρέατος (ΡΑΚ) θα πρέπει να εξετάζεται σε
επιλεγμένες περιπτώσεις με T1DM, με καλά διατηρούμενη νεφρική
λειτουργία (eGFR>80 ml/min/1.73 m2) και ελάχιστη πρωτεινουρία λόγω
της συσχέτισής της με ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας

7. Η περισσότερο κατάλληλη μέθοδος θεραπείας της διαβητικής
νεφροπάθειας θα πρέπει να εξατομικεύεται
ανάλογα με την
κατάσταση του ασθενούς, την εξειδίκευση και εμπειρία του
Μεταμοσχευτικού Κέντρου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

➢

Η ΔΙΑΒΗΤΙΚΉ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ αποτελεί σημαντικό αίτιο ΧΝΝ τελικού σταδίου

➢

Καλύτερη αντιμετώπιση της τελικού σταδίου ΔΝ είναι η ζώσα μεταμόσχευση
νεφρού καθώς επίσης και η προληπτική (pre-emptive) μεταμόσχευση νεφρού

➢

Ακόμα και μετά τη νεφρική μεταμόσχευση η θνητότητα είναι μεγαλύτερη σε
διαβητικούς
ασθενείς (hyperglycemia,
hypertension, hyperlipidemia, και
παχυσαρκία)

➢

Στην αιτιολογία υπεισέρχονται και τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα / σχήματα

➢

Νέοι
φαρμακολογικοί
παράγοντες
όπως
το
belatacept (CTLA4-Ig)
παρουσιάζουν ευνοικότερα αποτελέσματα στο λιπιδαιμικό προφίλ των
μεταμοσχευμένων ασθενών

➢

Απαιτούνται κλινικές μελέτες που θα συγκρίνουν την έκβαση των ληπτών
ΝΜ με προυπάρχοντα ΣΔ (pre-existing diabetes) και αυτών με NODAT

