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22. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΑΠΟ ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΚΑΛΗΝΔΤΡΗΝΖ Δ EVEROLIMUS Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ
ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ ΚΑΗ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΞΖ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ.
Θενθάλεο Απνζηφινπ1, Κιπηαηκλήζηξα Βνπδνχξε1, Γιπθεξία Σζνχθα1, Θενδψξα
Οηθνλνκάθε1, Γεκήηξεο Μπάθνπιεο1, Γεκήηξηνο-Αλέζηεο Μνπηδνχξεο1,
Βαζίιεηνο
Βνπγάο2, ππξίδσλ Γξαθφπνπινο2, Νηθνιέηηα Νηθνινπνχινπ1.
1 Νεθπολογικό Σμήμα, ΓΝΑ “Ο Δςαγγελιζμόρ”
2 Μονάδα Μεηαμόζσεςζηρ Οπγάνων, ΓΝΑ “Ο Δςαγγελιζμόρ”
θνπφο: Ζ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο αιιαγήο ηεο
αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο απφ αλαζηνιείο θαιζηλεπξίλεο (CNIs) ζε everolimus (EVRL).
Μέζνδνη: ε 24 αζζελείο (19 άλδξεο – 5 γπλαίθεο, 21 απφ απνβηψζαληεο δφηεο), έγηλε αιιαγή
ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο απφ CNIs ζε EVRL. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 54.5±10.3
έηε (εχξνο 38-76). Ζ αιιαγή έγηλε ιφγσ ηνμηθφηεηαο απφ CNIs (δηαπηζησκέλε κε βηνςία) ζε
12 αζζελείο, ιφγσ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ζε 9 θαη δηάγλσζεο θαθνήζεηαο ζε 1. Πέληε απφ
ηνπο αζζελείο ήηαλ ζε αγσγή κε tacrolimus, ελψ 19 ειάκβαλαλ θπθινζπνξίλε. Ζ αιιαγή
έγηλε ζηνπο 36±39 (εχξνο 3-124) κήλεο κεηά ηε κεηακφζρεπζε. Παξαθνινπζήζακε πεξηνδηθά
(αλά 6 κήλεο) ηελ θξεαηηλίλε νξνχ, ην εθηηκψκελν GFR (MDRD), ηελ πξσηετλνπξία, ηε
ρνιεζηεξίλε θαη ηξηγιπθεξίδηα. Καηαγξάςακε επίζεο επεηζφδηα απφξξηςεο θαη ηελ εκθάληζε
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξιηπηδαηκίαο φινη νη αζζελείο ειάκβαλαλ
αηνξβαζηαηίλε ή/θαη σ3 ιηπαξά νμέα. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
δνθηκαζία repeated measures (General Linear Model).
Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην Πίλαθα 1. Καηά ηε δηάξθεηα
παξαθνινχζεζεο ε λεθξηθή ιεηηνπξγία παξέκεηλε ζηαζεξή, θαζψο θαη ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι
ησλ αζζελψλ Δπίζεο, δελ παξαηεξήζεθαλ επεηζφδηα απφξξηςεο, πξσηετλνπξία ή άιιεο
ζεκαληηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ λα νδήγεζαλ ζε αλαζεψξεζε ηεο αγσγήο.
Κρεαηηλίλε ορού (mg/dl)
eGFR (MDRD) (ml/min/1.73m2)
Υοιεζηερίλε (mg/dl)
Σρηγισθερίδηα (mg/dL)

Βαζηθή ηηκή
2,1±0.7
40±22
207±41
215±65

6 κήλες
1.9±0.7
45±23
223±47
203±103

12 κήλες
2±0.9
42±18
215±44
180±81

24 κήλες
2.4±1.3
36±18
217±26
179±94

p
0.30
0.10
0.61
0.35

πκπεξάζκαηα: Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο απφ CNIs ζε EVRL ήηαλ
απνηειεζκαηηθή θαη ζπζρεηίζηεθε κε ζηαζεξή λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ρσξίο παξελέξγεηεο
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο κε κεηακφζρεπζε λεθξνχ.
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