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Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) 

 Posttransplant Diabetes Mellitus (PTDM) 
Transplantasyon Sonrası Yeni Başlayan DM (NODAT) 

Kan Şekeri Ölçümü Terminoloji 

AKŞ (mg/dl) 

<100 Normal 

100-125 IFG 

>126 NODAT 

OGTT 2. saat (mg/dl) 

<140 Normal 

140-199 IGT 

>200 NODAT 

Amerikan Diyabet Birliği (ADA) Kriterleri 

Bozulmuş Açlık Şekeri (IFG) 
Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT) 



 
İnsidans ve Prognoza Etkisi 

 

 NODAT: Akselere olmuş Tip 2 DM 
 

 Böbrek nakli alıcılarında greft fonksiyonlarında bozulma 
ve kardiyovasküler risk artışı ile birliktedir. 

 İnsidans 
 Pretransplant dönemde %6 
 İlk 3 ayda en yüksek 
 Kalsinörin inhibitörü (KNİ) kullananlarda  

 İlk 6 ayda % 20.5 
 İlk yılda erişkinde %10-30, çocukta %3-13 
 İlk yıldan sonra %6 



PTDM/NODAT Risk Faktörleri 

 Tip 2 DM ile ortak olan risk 
faktörleri 

 Yaş 

 45-59 yaşta %90 

 >60 yaş %160 (RR) 

 Irk: Siyah ırkta %32-68 (RR) 

 Erkek cinsiyet 

 Aile öyküsü 

 Obesite 

 Pretransplant metabolik sendrom 

 HCV 

 CMV 

 HLA A30, B27, B42 

 TCF7L2 gen polimorfizmi 

 Hipomagnezemi 

 

 

 Transplantasyonla ilişkili risk 
faktörleri 

 İmmunsupresif tedavi 

 Kortikosteroid (KS) 

 Kalsinörin inhibitörleri (KNİ) 

 Takrolimus 

 Siklosporin 

 Mammalian target of  
rapamycine inhibitörleri 
(mTORi) 

 Sirolimus 

 Everolimus (?) 

 Donör tipi 

 Kadavra donör 



Patogenez 

Metabolik  
Sendrom 

İnsülin  
Direnci 

İnsülin  
Klirensi 

İnsülin  
 Sekresyonu 

PTDM 
NODAT 

Irk 
Obesite 

HCV 
KS 

mTORi 

İnsülinin  
düzelmiş  
böbrek  

metabolizması 

KNİ 
mTORi 

Obesite 
HT 
IFG 

İnsülin direnci 
HDL<40 

Trigliserid>150 



 
İmmunsupresif İlaç Etkisi-1 

 

 Kortikosteroid (KS) 
 İnsülin direnci oluşturuyor 

 Periferik dokuda insülin bağımlı glukoz metabolizmasında 
bozulma 

 Karaciğerden glukoneogenezi arttırma 
 

 Yüksek doz ve uzun süreli kullanım PTDM/NODAT riskini arttırıyor 
 

 Doz azaltılarak kesilmesi PTDM/NODAT riskini azaltmıyor 
 

 Doz azaltılması veya kullanılmaması akut rejeksiyon riskini 
arttırıyor 



 
İmmunsupresif İlaç Etkisi-2 

 

 Kalsinörin inhibitörleri (KNİ) 
 İnsülin salınımını azaltıyor 

 Pankreas  hücrelerinde aktive T hücre sinyalinin nükleer 
faktörü ile etkileşiyor 

  hücreleri işlevini yapamaz hale geliyor 
 

 Takrolimus (Tac) pankreas  hücrelerinde çok miktarda bulunan 
FK506 bağlayan proteine bağlanıp insülinin mRNA 
transkripsiyonunu bozuyor 
 

 Tac düzeyinin yüksek olması PTDM/NODAT riskini arttırıyor, doz 
azaltılması kan şekerinin düşmesine yardımcı olabiliyor 



 
İmmunsupresif İlaç Etkisi-2 

 

 Kalsinörin inhibitörleri (KNİ) 
 Takrolimus Siklosporin (CsA) ile karşılaştırıldığında PTDM/NODAT 

riskini daha fazla arttırıyor (DIRECT) 
 

 KS dozu minimalize edilse bile PTDM/NODAT gelişme riski Tac 
kullanan hastalarda CsA kullananlara oranla daha fazla (Hoitsma) 
 

 NODAT Tac kesilip CsA’ ya değiştirilen hastalarda hafifliyor veya 
ortadan kalkıyor 



 
İmmunsupresif İlaç Etkisi-3 

 

 mTOR inhibitörleri (mTORi) 
 Hem insülin salınımını azaltıyor hem de direnç geliştiriyor  

 
 Sirolimus (SRL) kullanımında Kuzey Amerika ve Avrupa’ da 

çalışılan hasta gruplarında PTDM/NODAT riskinin arttığı bildirilmiş 
 

 Özellikle KNİ ile birlikte kullanıldığında bu risk daha da fazla 
artıyor 
 

 Everolimus (EVE) ile bildirilen bir çalışma verisi yok 



 
PTDM/NODAT Pretransplant Dönemde 

Tarama ve Risk Belirlenmesi 
 

Risk faktörleri iyi sorgulanmalı 
 AKŞ mutlaka her alıcı adayında bakılmalı 

 
 OGTT PTDM/NODAT riski olanlarda özellikle 

AKŞ 95-115 mg/dl ise 
 

 HbA1C anemik hastalarda doğru bilgi vermez 



 
PTDM/NODAT Perioperatif ve Erken 

Posttransplant Dönemde  
Tarama ve Tedavi 

 
 Düzenli kan şekeri izlemi 

 AKŞ<130, TKŞ<180 

 
 IV ve oral glukoz alımında sınırlandırma 

 130-180 g karbonhidrat, 1800-2000 kalori 

 
 Gereksinim halinde insülin  



 Tüm böbrek nakli alıcıları 
düzenli olarak AKŞ, 
OGTT/HbA1C testleri ile 
kontrol edilmeli 
 İlk 4 hafta haftada bir 
 İlk 1 yıl her 3 ayda bir 
 Daha sonra yılda bir 
 

 KNİ, mTORi veya KS dozu 
arttırıldığında da kontrol 
edilmesi yararlı olabilir. 

PTDM/NODAT Posttransplant Dönemde 
KDIGO İzlem Önerileri 



 
PTDM/NODAT  

İmmunsupresif Tedavi Yaklaşımı 
 



 
PTDM/NODAT  

İmmunsupresif Tedavi Yaklaşımı 
 

 Doz azaltılması yeterli 
mi? 
 

 Beklenmesi gereken süre 
ne kadar olmalı? 
 

 İnsülin gereksinimi 
doğuyor mu? 
 

 İlaç ne zaman 
değiştirilmeli? 
 
 

 PTDM/NODAT 
 

 9/250 hasta-15 aylık dönem 
 

 Tac stop, CsA başlandı 
 

 6’ sında tamamen düzelme 
 

 2’ sinde insülin devam 
ediyor, ancak doz düşüyor 
 

 1’ inde oral antiyabetik  
 

 



 
PTDM/NODAT  

Hiperglisemi Tedavisi 
 

 Yaşam tarzı değişiklikleri 
 Uygun beslenme 
 Düzenli günlük egzersiz 
 Kilo verme 

 
 Oral antidiyabetik ilaçlar 

 Günlük insülin gereksinimi<15-20 ünite 
 

 İnsülin 
 Öğünlerden önce kısa ve çabuk etkili (aspart, lispro) 
 Gece uzun etkili (glargine, detemir) 



 
PTDM/NODAT  

Hiperglisemi Tedavisi 
 



PTDM/NODAT KDIGO Tedavi Önerileri 

 NODAT geliştiğinde rejeksiyon riski 
ve diğer potansiyel yan etkiler 
değerlendirildikten sonra 
immunsupresif ilaç rejiminin 
değiştirilmesi düşünülmeli 
 

 HbA1C düzeyinin %7-7.5 arasında 
tutulması hedeflenmeli, özellikle 
hipoglisemik reaksiyonlar sık ise 
%6 ve altındaki değerlerden 
kaçınılmalı 
 

 KVS hastalık riski nedeniyle 
iskemik ve kanama riskini 
dengeleyecek şekilde aspirin    
(65-100 mg/gün) başlanmalı 



KAYNAKÇA 


