
Przeszczepienie wysp trzustkowych 
u chorego z cukrzycą typu 1 

o chwiejnym przebiegu      
po przeszczepieniu nerki i trzustki

Justyna Gołębiewska
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Magdalena Błaszkowska 
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Gdański Uniwersytet Medyczny
w imieniu Zespołu Gdańskiego Ośrodka Transplantacyjnego



Wprowadzenie

Przeszczepienie komórek beta jest aktualnie jedyną metodą leczenia 

cukrzycy umożliwiającą przywrócenie fizjologicznego wydzielania 

endogennej insuliny w dawkach dostosowanych do aktualnych 

wartości glikemii.



Wprowadzenie

Przeszczepienie komórek beta obejmuje różnego rodzaju procedury 
chirurgiczne/małoinwazyjne:

Jednoczasowe przeszczepienie nerki i trzustki (SPK)
Przeszczepienie trzustki po przeszczepieniu nerki (PAK)
Przeszczepienie samej trzustki (PTA)

Alogeniczne przeszczepienie wysp trzustkowych (ITx)
Jednoczasowe przeszczepienie wysp trzustkowych i nerki (SIK)
Przeszczepienie wysp trzustkowych po przeszczepieniu nerki (IAK)

Autotransplantacja wysp trzustkowych (TP-IAT)



Cel przeszczepienia wysp trzustkowych

1. Zapobieganie zagrażającym życiu ciężkim epizodom hipoglikemii

2. Polepszenie jakości życia chorego i jego rodziny - zmniejszenie lęku 
przed nagłą śmiercią i stresu związanego z podawaniem 
odpowiedniej dawki insuliny

3. Polepszenie kontroli glikemii - obniżenie HbA1c <7% - w celu w celu 
zatrzymania postępu przewlekłych powikłań cukrzycy (mikro- i 
makroangiopatii)



Przeszczepienie wysp trzustkowych



Biorca
• 41-letni chory z cukrzycą typu 1 od 9 r.ż.:
• Po zabiegu jednoczasowego przeszczepienia nerki i trzustki 19.05.2010 

• dobra funkcja nerki przeszczepionej (kreat 0,97mg/dl, mikroalbuminuria -)
• niefunkcjonująca przeszczepiona trzustka

• W ciągu poprzedzającego roku wielokrotnie epizody ciężkiej hipoglikemii z 
utratą świadomości
• Chory z nieświadomością hipoglikemii (Gold score 5)

• Leczony metodą wielokrotnych wstrzyknięć z zastosowaniem analogów 
insuliny ludzkiej (Lantus, Apidra)

W ramach dostępnych metod leczenie zachowawcze cukrzycy 
zoptymalizowane → duże wahania glikemii i bardzo wysokie ryzyko ciężkiej 
hipoglikemii



Biorca

• Choroby towarzyszące:
• Stan po rewizji trzustki 

przeszczepionej i drenażu zbiornika 
płynowego (21.06.2010)

• Stan po ewakuacji krwiaka wokół 
trzustki przeszczepionej (03.07.2010)

• Wzw typu C w wywiadzie (HCV RNA -)
• Retinopatia cukrzycowa – ślepota 

obuoczna

• Nadżerkowe zapalenie błony śluzowej 
żołądka w wywiadzie

• Alergie i używki: neguje

• Grupa krwi 0 Rh -
• PRA przed, max i po- 0%, 
• P/ciała anty-HLA klasy I i II: ujemne

• Leki: 
Encorton 5mg, 
Marelim (MPS) 2x360mg
Advagraf 4mg
Bisocard 2,5mg
Controloc 2x40mg



Kwalifikacja biorcy
• epizody ciężkiej hipoglikemii, nieświadomość hipoglikemii
• wahania glikemii, HbA1c, zoptymalizowane leczenieOcena wskazań

• makroangiopatie
• mikroangiopatie

Ocena istniejących powikłań 
cukrzycy

• choroby/urazy wątroby
• USD Doppler układu wrotnego

Ocena możliwości 
przeprowadzenia zabiegu

• badanie stomatologiczne, laryngologiczne, Quantiferon-TB Gold
• rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej,

Wykluczenie potencjalnych 
ognisk zakażenia

• rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej, gastroskopia, kolonoskopia
• badanie ginekologiczne, urologiczneSkrining nowotworowy

• p/ciała antyHLA, PRA
• cross-matchOcena immunologiczna



Dawca

• Dawca zmarły: uraz czaszkowo-
mózgowy
• M, 26 lat
• Grupa krwi 0 Rh +
• CMV IgG –

• NAIDS: 64 pkt (0-100)
• Zmodyfikowana IDS: 75 pkt

A B DR
Biorca 2, 25 18, 62 3, 4
Dawca 2, 33 13, 65 1, 13
Niezgodności z 
poprzednich Tx

3, 24 50, 51 11, 15

Wnoszone 
niezgodności

33, - 13, 65 1, 13

Pobranie 25.10.2018
CIT: 4 godz



Izolacja wysp

1 frakcja – 130 926 IEQ, 2,6ml

2 frakcja – 108 079 IEQ, 4ml

3 frakcja – 135 935 IEQ, 5ml

Łącznie: 374 940 IEQ, 11,6ml

6 637 IEQ/kg

Endotoksyna: ujemna
0,697-0,76 IU/kg (N <5 IU/kg)

Badanie Grama: ujemne



Przeszczepienie  27.10.2018



Przebieg potransplantacyjny

• Schemat IS: thymoglobulina, etanercept, takrolimus, MPS

Przed ITx Dzień 1 Dzień 3 Dzień 7 Dzień 75
AlAT [U/l] 13 22 82 45 17

AspAT [U/l] 15 16 88 32 19

Hgb [g/dl] 14,1 12,7 12,2 12,6 14,4

USG Doppler układu wrotnego (dzień 1, 3, 75): 
Żyła wrotna nieposzerzona, prawidłowo drożna, z prawidłowym 
dowątrobowym przepływem. Żyła krezkowa górna i żyła śledzionowa w 
widocznym zakresie prawidłowo drożne



Przebieg potransplantacyjny

• P/ciała anty-HLA
• Dzień 7: ujemne
• Dzień 75: ujemne

• Funkcja nerki przeszczepionej
• Dzień 7: kreat: 0,98mg/dl
• Dzień 75: kreat: 0,98mg/dl

• Powikłania:
• W 80 dobie po ITx infekcyjna 

biegunka

• Stabilnie dobra funkcja wątroby
• Żadnych epizodów ciężkiej 

hipoglikemii
• Leki IS: jak przed ITx



cGMS przed przeszczepem wysp 
trzustkowych HbA1c  

7,5%



cGMS po przeszczepie wysp 
trzustkowych HbA1c  

6,5%



Igls

MR Rickles et al, Transplantation 2018;102: 1479–1486



Wynik zabiegu

1. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań

2. Od czasu ITx nie było żadnego epizodu ciężkiej hipoglikemii

3. Jakość życia znacznie lepsza:

• Chory i jego rodzina żyją bez stresu związanego z nagłą śmiercią w wyniku 
ciężkiej hipoglikemii

• Chory zaangażował się w życie społeczne – został członkiem rady osiedla

4. Lepsza kontrola glikemii ↓HbA1c z 8,7 do 6,7 (<7)



Wyniki
Powikłania zabiegu:

• 10% ryzyko krwawienia z wątroby po nakłuciu wymagające transfuzji krwi

• bez skutków ubocznych dla wątroby nawet po wielu latach

Skutki uboczne immunosupresji:

• zwiększone ryzyko zakażeń, nowotworów głównie skóry po wielu latach - dostępne leczenie

• biegunka, drżenie rąk, bóle głowy - zwykle ustępują po odpowiedniej redukcji dawki lub modyfikacji IS

Wynik dla chorego:

• ogromna poprawa jakości życia

• >90% bez napadów ciężkiej hipoglikemii

• 30-50% bez insuliny po 5 latach (przy podaniu wysp 3 x)

• UChicago - pierwsza chora - 2005, ponad 13 lat ciągle bez insuliny



Ogromna poprawa jakości życia przy niewielkim ryzyku powikłań 
u chorych, u których wyniki zoptymalizowanego leczenia insuliną są 

niesatysfakcjonujące

https://www.pwitkowski.org/islet-diabetes-patient-stories

https://www.pwitkowski.org/islet-diabetes-patient-stories


Aktualnie:
Alo-transplantacje u chorych po przeszczepieniu nerki
• Przeszczepieni: 3 chorych
• Aktywni na KLO: 4 chorych
• W trakcie kwalifikacji: 1 chora
• Oczekujący na kwalifikację: 3 chorych

W planie:
• Alo-transplantacje u chorych z cukrzycą typu 1 o chwiejnym przebiegu i 

dobrą funkcją nerek własnych
• Auto-transplantacje u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki i 

uporczywym bólem poddawanych całkowitej resekcji trzustki
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