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בילינסון-מרפאת אנדוקרינולוגית מושתלים 

2020פעילות החל מפברואר •

10.2022ביקורים עד 900-כ•

מטופלים223•



תחומי עיסוק–אנדו מושתלים 

סוכרת לאחר השתלה•

בריאות העצם ומשק סידן•

......וכל שאר תחומי האנדוקרינולוגיה•



ייחודיות-מושתלים אנדומרפאת 

מורכבות•

נפטרו24, מטופלים223•

זיהומים  , דחיית שתל, אשפוזים•

141כליה

40ריאות

28כבד  

5לב

6כבד+כליה

1לבלב+כליה

1לב+כליה

1לבלב+דקמעי+קיבה

223כ"סה

מגוון•



מושתליםאנדומרפאת 

77%כללית

13%מכבי

6%לאומית

4%מאוחדת

61א יפו"מרכז ות

56שומרון/שרון

41ת"פ/דן

33חיפה והצפון

23דרום

9ירושלים ומודיעין  





רגע של דיוק -מינוח נכון  

New-Onset Diabetes After Transplantation (NODAT)

versus

Post-transplant Diabetes Mellitus (PTDM)



Transient Post-transplant Hyperglycemia 

• Common in early post-transplant period

• Up to 90% of kidney allograft subjects

• Post transplant diabetes PTDM:
✓stable on maintenance immunosuppression

✓stable allograft function



• PTDM increases mortality

• Decreases graft survival

?למה בכלל צריך לאבחן ולטפל בסוכרת לאחר השתלה



?מה שכיחות התופעה



?איך מאבחנים

Conventional criteria for prediabetes + DM diagnosis

• Fasting glucose ≥ 126

• Random glucose ≥ 200 + symptoms

• A1c ≥ 6.5%

• OGTT: 2hr glucose ≥ 200 



?אז מה הביג דיל

• Fasting glucose

• Afternoon glucose monitoring 

• HbA1c

• OGTT

• Glucocorticoid-induced hyperglycemia

• Requires validation

• Post-transplant anemia, RBC turnover

• Time consuming



Steroids 

------------------------------------------------------------------------------

CNI calcineurin inhibitors

• Tacrolimus > CsA

------------------------------------------------------------------------------

mTOR inhibitors

• Everolimus, Sirolimus

------------------------------------------------------------------------------

Anti-proliferative 

• Mycophenolate mofetil, Azathioprine

?מה זה כל השמות המוזרים האלה של נוגדי הדחייה
מורה נבוכים



טיפול

• Immunosuppressive Tx
• A major modifiable risk factor 

• Lifestyle modification

• Anti-hyperglycemic drugs

• Bariatric surgery



?האם אורח חיים משפיע על איזון הסוכר

• Great importance d/t substantial weight gain after 
transplantation

‣ Corticosteroid-induced effects on satiety

‣ Relaxed dietary restrictions

‣ Other 

• Little evidence to suggest prevention of 

PTDM development or long-term PTDM outcomes



מקרה לדוגמא

49בן •

FMFעל רקע ( 2002, אמא)מושתל כליה מהחי •

סוכרת לאחר השתלה•













?איזה תרופות מותר לתת

• Very limited data on efficacy

• Extrapolated from non-transplanted patients

• No consensus for hierarchy of anti-glycemic agents in this 
setting

• Safety considerations

• DDI



כמה מילים על אינסולין

• 1st choice in early 
post-transplant period

• Any eGFR

• Any glucose level

• No DDI



Glucocorticoid-induced hyperglycemia

Glargine

Detemir

NPH



Mixed Pens - Intermediate + Short Insulins





?במושתלי כליהSGLT2iהאם מותר לתת 

• Potential benefits:

• Metabolic – glucose, weight 

• Post-transplant HTN, CNI-associated salt retention - osmotic diuresis, 
natriuresis and blood pressure control

• Reduction of intra-glomerular pressure

• Electrolyte disturbances - Hyperuricemia, hyperkalemia 

• Posttransplant anemia - stimulate EPO production





SGLT2 inhibitors in KTR

• 14 publications

• 1 RCT by Halden et al.; 22 pts SGLT2i vs 22 pts control

• All others – cohort studies, case series

• ➔ short term, overall safe

• Largest cohort study by Lim et al. 202 on SGLT2i vs 554 control.



Lim JH et al. Transplantation. 2022

Primary outcome: composite of all-cause mortality,
death-censored graft failure, and serum creatinine doubling

mean follow-up of 
62.9 ± 42.2 mo

UTI – not 
increased

DKA, 
amputations, 
fractures – not 
reported



הניסיון שלנו

112 eligible KTR
74 (66%) SGLT2i

38 (34%) no SGLT2

6 discontinued
2 diarrhea

3 increased Cr  
1 ketosis



מילות סיכום–סוכרת לאחר השתלה 

אבחנה-תת•

אתגרי אבחנה•

expert opinion–טיפול •

.....  הכלנותנים –בפועל •

שיתוף פעולה, בתיאום מרפאת האם•



תודה על ההקשבה  


