
Περίληψη

Η αύξηση του αριθμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατό-

μων σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του

προβλήματος ως «παγκόσμια πανδημία». Η παχυσαρκία αποτελεί

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για θάνατο από καρδιαγγειακά

και παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση τόσο στους δότες νεφρικού

μοσχεύματος, όσο και στους ασθενείς πριν και μετά τη νεφρική με-

ταμόσχευση. Βάσει στοιχείων του USRDS, το 60% των υποψήφιων

ληπτών κατά τη στιγμή της μεταμόσχευσης ήταν υπέρβαροι ή πα-

χύσαρκοι, γεγονός που είχε και δυσμενή επίπτωση στην επιλογή

τους για μεταμόσχευση. Επιπλέον, οι υποψήφιοι ζώντες δότες με

υψηλό δείκτη μάζας σώματος αυξάνονται, παράλληλα με την αύξη-

ση της παχυσαρκίας στο γενικό πληθυσμό. Η σπειραματοπάθεια η

σχετιζόμενη με την παχυσαρκία αποτελεί σαφώς οριζόμενη νοσο-

λογική οντότητα (οbesity related glomerulopathy, ORG) και υπάρ-

χουν δεδομένα ότι η διαδικασία επιταχύνεται μετά τη νεφρεκτομή.

Η μεταμοσχευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί από τη μία

το δεδομένο πλεονέκτημα της επιβίωσης που προσφέρει η νεφρική

μεταμόσχευση και σε αυτή την κατηγορία ληπτών και από την άλ-

λη, τη δραματική αύξηση της παχυσαρκίας στους δότες και λήπτες

του νεφρικού μοσχεύματος.

Λέξεις κλειδιά: δείκτης μάζας σώματος, επιβίωση ληπτών νεφρι-

κού μοσχεύματος, επιβίωση νεφρικών μοσχευμάτων, παχυσαρκία,

παχύσαρκος δότης νεφρού, παχύσαρκος λήπτης νεφρού, σπειραμα-

τοπάθεια σχετιζόμενη με παχυσαρκία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης τόσο στους ασθενείς όσο

και στο γενικό πληθυσμό είναι σημαντική, δεδομένου ότι η υπο-

θρεψία αλλά και η παχυσαρκία έχουν σχετισθεί με μειωμένη επι-

βίωση. O δείκτης μάζας σώματος (body mass index, BMI) είναι πιο

αξιόπιστος δείκτης εκτίμησης της κατάστασης θρέψης από την

απλή μέτρηση του σωματικού βάρους. Είναι ένας εύχρηστος δεί-

κτης και υπολογίζεται βάσει του τύπου: βάρος σώματος (ΒΣ) /

ύψος (m2). Έχει το μειονέκτημα της «υπερεκτίμησης» σε αθλητι-

κά, μυώδη άτομα και αντίθετα της «υποεκτίμησης» σε ηλικιωμένα

άτομα ή ασθενείς με καχεξία και μειωμένη μυϊκή μάζα1.

Το ιδεώδες ΒΜΙ έχει καθοριστεί βάσει θνητότητας από καρ-

διαγγειακά αίτια από μακροχρόνια παρακολούθηση σε μεγάλες
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ομάδες πληθυσμού2. O αυξημένος δείκτης ΒΜΙ

αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για θά-

νατο από ισχαιμική καρδιακή νόσο, αγγειακό εγκε-

φαλικό επεισόδιο, καρκίνο παχέος εντέρου καθώς

και ενδομητρίου και μετεμμηνοπαυσιακού καρκί-

νου μαστού.

Από μία μεγάλη ανάλυση 57 προοπτικών μελε-

τών παρακολούθησης σε σύνολο περίπου 900.000

ατόμων φάνηκε ότι τη χαμηλότερη θνητότητα είχαν

άτομα και των δύο φύλων, με ΒΜΙ μεταξύ 22,5-25

kg/m2. Επάνω από αυτό το όριο, για κάθε αύξηση

του ΒΜΙ κατά 5 kg/m2 υπήρχε αύξηση της θνητότη-

τας απ’ όλα τα αίτια, για όλες τις ηλικίες και για τα

δύο φύλα κατά 30%, 40% για θνητότητα από καρ-

διαγγειακά, 10% από νεοπλάσματα και 20% για

θνητότητα από αναπνευστικά και λοιπά αίτια. Για

ΒΜΙ μεταξύ 30-35 kg/m2 η μέση επιβίωση παρουσία-

ζε μείωση κατά 2-4 έτη, ενώ σε ΒΜΙ μεταξύ 40-45

kg/m2μειωνόταν κατά 8-10 έτη αντίστοιχα2. Πρέπει

να σημειωθεί ότι και σε άτομα με χαμηλό ΒΜΙ

<22,5 kg/m2 και κυρίως <20 kg/m2 υπάρχει επίσης

αύξηση της θνητότητας κυρίως από αναπνευστικά

νοσήματα και συγκεκριμένα είδη καρκίνων που σχε-

τίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος του πνεύ-

μονα, και του ανώτερου πεπτικού συστήματος, όπως

ο καρκίνος του στόματος ή του φάρυγγα2.

Βάσει των δεδομένων κυρίως για την καρδιαγ-

γειακή θνητότητα η κατάταξη κατά ΒΜΙ του

Εθνικού Ινστιντούτου Υγείας (National Institute of

Health, NIH) και του Παγκόσμιου Oργανισμού

Υγείας (World Health Organization, WHO) για

Καυκάσιους, Ισπανόφωνους και Αφροαμερικα -

νούς ορίζει ως: ελλιποβαρή τα άτομα με ΒΜΙ

<18,5 kg/m2, νορμοβαρή τα άτομα με ΒΜΙ μεταξύ

18,5 έως 24,9 kg/m2 και υπέρβαρα τα άτομα με

ΒΜΙ ≥ 25 έως 29,9 kg/m2. Ως παχύσαρκα ορίζο-

νται τα άτομα με ΒΜΙ άνω του 30 kg/m2, ενώ υπάρ-

χουν τρεις διαβαθμίσεις βαρύτητας της παχυσαρ-

κίας: τάξης Ι (ΒΜΙ 30-34,9 kg/m2), τάξης ΙΙ μέτρια

προς σοβαρή παχυσαρκία (ΒΜΙ 35-39,9 kg/m2) και

σοβαρή, νοσογόνος ή «κακοήθης» παχυσαρκία

(ΒΜΙ ≥40 kg/m2). O ορισμός διαφοροποιείται για

άτομα Ασιατικής καταγωγής. Το μέσο ΒΜΙ που

σχετίζεται με δυσμενές μεταβολικό προφίλ και αυ-

ξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα στους Ασιάτες

είναι 21 kg/m2 συγκριτικά με 30 kg/m2 στους

Ευρωπαίους. Έτσι οι Ασιάτες ορίζονται ως υπέρ-

βαροι με ΒΜΙ μεταξύ 23 και 24,9 kg/m2 και παχύ-

σαρκοι με ΒΜΙ πάνω από 25 kg/m21.

Η περίμετρος μέσης (waist circumference,

WC) είναι ένας ακόμα δείκτης που έχει σχετισθεί

με την καρδιαγγειακή θνητότητα. Άνδρες με περί-

μετρο μέσης >102 cm και γυναίκες με περίμετρο

μέσης >88 cm έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίν-

δυνο. Άτομα με κεντρικού τύπου παχυσαρκία

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη σακχαρώ-

δη διαβήτη (ΣΔ), στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής

υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και για λιπώδες ήπαρ2.

Η αύξηση του αριθμού των υπέρβαρων και

παχύσαρκων ατόμων σε παγκόσμια κλίμακα, έχει

οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του προβλήματος ως

«παγκόσμια πανδημία». Από το 1980 έως το 2013 η

αύξηση της επίπτωσης της παχυσαρκίας στον γενι-

κό πληθυσμό ήταν δραματική. Μεταξύ 1983 και

2013 το ποσοστό των ενηλίκων με ΒΜΙ >25 kg/m2

αυξήθηκε από 28,8% σε 36,9% στους άνδρες και

από 29,8% σε 38% στις γυναίκες3.

Η Παγκόσμια Oργάνωση Υγείας (WHO)

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυσμενείς

επιπτώσεις της κατακόρυφης αύξησης της παχυ-

σαρκίας στην υγεία του πληθυσμού και καλεί όλες

τις χώρες σε συστηματική καταγραφή και σε προ-

σπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος, ώστε

τουλάχιστον να ανασταλεί ο ρυθμός αύξησης μέχρι

το 2025.

Η αύξηση της παχυσαρκίας παρατηρείται και

στις αναπτυσσόμενες και στις ανεπτυγμένες χώρες

και στα δύο φύλα, αλλά με διαφορετικό ρυθμό.

Στις ανεπτυγμένες χώρες η συνολική επίπτωση

υπέρβαρων και παχύσαρκων (ΒΜΙ >25 kg/m2) εί-

ναι μεγαλύτερη στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες,

ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβαίνει το αντί-

θετο. Η επίπτωση της παχυσαρκίας (ΒΜΙ>30

kg/m2) επίσης βαίνει αυξανόμενη, τόσο στις ανε-

πτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και

είναι υψηλότερη στις γυναίκες απ’ ότι στους άν-

δρες. O ρυθμός αύξησης ήταν ταχύτερος μεταξύ

1992-2002, ενώ έχει παρουσιάσει υποχώρηση από

το 2002 και μετά3.

Όσον αφορά στην επίπτωση της παχυσαρκίας

σε ασθενείς με νεφρική νόσο, για τους ασθενείς με

χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίου μέχρι και IV,

παρόλο που συνιστούν ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομά-

δα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, δεν υπάρ-

χουν δεδομένα παρά μόνον αυτά του γενικού πλη-

θυσμού. Αντίθετα για τους ασθενείς με χρόνια νε-
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φρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ) υπό αιμο-

κάθαρση υπάρχουν αρκετές μελέτες. Oι Kasiske

και συν.4 ανέλυσαν τα στοιχεία από το US Renal

Data System (USRDS) του 2000 σε σύνολο 30.614

ασθενών υπό εξωνεφρική κάθαρση και παρατήρη-

σαν χαμηλότερη επίπτωση παχυσαρκίας στους

ασθενείς υπό αιμοκάθαρση συγκριτικά με τον γε-

νικό πληθυσμό, με μέσο ΒΜΙ 26 kg/m2.

Τα δεδομένα φαίνεται να διαφοροποιούνται

σε πιο πρόσφατες μελέτες που αφορούν ασθενείς

σε αιμοκάθαρση οι οποίοι είναι υποψήφιοι για νε-

φρική μεταμόσχευση. Oι Friedman και συν5. ανέ-

λυσαν δεδομένα από 85.000 υποψήφιους λήπτες νε-

φρικού μοσχεύματος και κατέγραψαν αύξηση της

επίπτωσης της παχυσαρκίας και σε αυτή την ομάδα

ασθενών. Συγκεκριμένα, το 60% των υποψήφιων

ληπτών ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι τη στιγμή

της μεταμόσχευσης. Μεταξύ 1987 και 2001 σημειώ-

θηκε αύξηση του ποσοστού υπέρβαρων και παχύ-

σαρκων κατά 116 φορές, αύξηση συγκρίσιμη με αυ-

τή του γενικού πληθυσμού. Αυξημένη επίπτωση πα-

χυσαρκίας είχαν ασθενείς ηλικίας 50-70 ετών, με

ΣΔ τύπου ΙΙ και γυναίκες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το φαι-

νόμενο της «ανάστροφης επιδημιολογίας» της πα-

χυσαρκίας στον πληθυσμό των ασθενών υπό εξω-

νεφρική κάθαρση. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στο

γενικό πληθυσμό, σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση,

το υψηλότερο ΒΜΙ όχι μόνο δεν σχετίζεται με αυ-

ξημένη θνητότητα αλλά αντίθετα συνδυάζεται με

καλύτερη επιβίωση. Το φαινόμενο αυτό ισχύει για

όλες τις κατηγορίες αυξημένου ΒΜΙ μέχρι τη σοβα-

ρή παχυσαρκία και έχει αναφερθεί από πολλούς

συγγραφείς. Φαίνεται να είναι ανεξάρτητο από πα-

ράγοντες που σχετίζονται με βελτίωση των συνθη-

κών αιμοκάθαρσης, όπως καλύτερη βιοσυμβατότη-

τα των μεμβρανών αιμοκάθαρσης ή εξελίξεις στη

φαρμακευτική αγωγή. Επίσης είναι ανεξάρτητο

από δημογραφικούς παράγοντες ή συν-νοσηρότη-

τες6-11.

Oι Johansen και συν.12 ανέλυσαν δεδομένα

από το USRDS μεταξύ 1995 και 2000 σε σύνολο

415.000 ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Αυξημένο

ΒΜΙ σχετιζόταν με μειωμένη θνητότητα από όλα τα

αίτια και αυτό ακόμα και σε πολύ υψηλές κατηγο-

ρίες ΒΜΙ (>37 kg/m2) για όλες τις φυλές εκτός από

τους Ασιάτες. Τα δεδομένα αυτά δεν άλλαξαν και

όταν χρησιμοποιήθηκαν άλλοι δείκτες εκτίμησης

της θρέψης όπως ο δείκτης άλιπης μάζας σώματος

(lean body mass index, LBMI) ή ο δείκτης Benn

Index12.

Είναι γνωστό ότι η αιμοκάθαρση συνιστά μια

κατάσταση «χρόνιας φλεγμονής» και «υπερκατα-

βολισμού» (protein energy waisting, PEW). Και οι

δύο αυτές καταστάσεις είναι ανεξάρτητοι παράγο-

ντες κινδύνου για καρδιαγγειακή θνητότητα.

Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή την ομάδα ασθενών η

αυξημένη μάζα σώματος, τουλάχιστον κατά την

έναρξη της αιμοκάθαρσης, δρα «προστατευτικά»6.

Αύξηση του ποσοστού υπέρβαρων και παχύ-

σαρκων υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος

καταγράφηκε και στη μελέτη των Segev και συν13.

που δημοσιεύθηκε το 2008. Μεταξύ 1995 και 2006,

από συνολικά 132.353 ασθενείς σε μητρώο αναμο-

νής για μεταμόσχευση, 34,3% ήταν υπέρβαροι,

19,3% παχύσαρκοι ενώ 7,2% είχαν σοβαρού βαθ-

μού παχυσαρκία (ΒΜΙ 35-40 kg/m2) και 2,7% νο-

σογόνο παχυσαρκία (ΒΜΙ>40 kg/m2). Το ενδιαφέ-

ρον σημείο αυτής της μελέτης είναι ότι με την προ-

οδευτική αύξηση του ΒΜΙ, παρατηρήθηκε αντί-

στοιχη μείωση της πιθανότητας μεταμόσχευσης κα-

τά 2-7% στους παχύσαρκους, κατά 24-28% σε αυ-

τούς με σοβαρή παχυσαρκία και κατά 42-44%

στους ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία. Oι συγ-

γραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παρόλο

που η τελική απόφαση για την επιλογή του κατάλ-

ληλου λήπτη για κάθε διαθέσιμο όργανο στηρίζεται

στην κρίση του κλινικού ιατρού, τα δεδομένα αυτής

της μελέτης δείχνουν περιορισμό στην πρόσβαση

των παχύσαρκων υποψήφιων ληπτών στη μεταμό-

σχευση λόγω «αποκλεισμού» τους κατά τη διαδικα-

σία της επιλογής με μόνο κριτήριο «ακαταλληλότη-

τας» την παχυσαρκία. Με δεδομένη τη συνεχή αύ-

ξηση της επίπτωσης της παχυσαρκίας στον γενικό

πληθυσμό αλλά και στους ασθενείς υπό αιμοκά-

θαρση και δεδομένο το πλεονέκτημα επιβίωσης

που προσφέρει η μεταμόσχευση έναντι της αιμοκά-

θαρσης πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο αλλα-

γής πρακτικής σε περιπτώσεις υποψήφιων ληπτών

με πολύ αυξημένο ΒΜΙ13.

Η μεταμοσχευτική κοινότητα βρίσκεται μπρο-

στά σε ένα νέο, ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα:

υποψήφιοι λήπτες με αυξημένο ΒΜΙ, συχνά χωρίς

άλλες συν-νοσηρότητες στα μητρώα αναμονής για

μεταμόσχευση. Επιπλέον τα δεδομένα αναφορικά

με ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο ΒΜΙ πάνω από
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το οποίο ο λήπτης θα πρέπει να αποκλείεται είναι

ελάχιστα.

Oι συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας

Μεταμοσχεύσεων είναι: «Η υπό ιατρική ή διαιτο-

λογική επιτήρηση απώλεια σωματικού βάρους με

στόχο ΒΜΙ ≤ 30 kg/m2, με ταυτόχρονη επαρκή

πρόσληψη πρωτεϊνών, αλλαγή του τρόπου ζωής και

άσκηση». Τονίζεται δε ότι «κανένας υποψήφιος

δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τη μεταμοσχευτική

διαδικασία αν ο μόνος παράγοντας κινδύνου που

υπάρχει είναι η παχυσαρκία»4.

Αντίστοιχες είναι και οι συστάσεις της Κανα -

δικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων: «Υπάρχουν πο-

λύ λίγα δεδομένα για να υποστηρίξουν ποιοι, αν

υπάρχουν κάποιοι, παχύσαρκοι λήπτες θα πρέπει

να αποκλείονται από τη διαδικασία της μεταμό-

σχευσης εάν ο μόνος παράγοντας κινδύνου είναι η

παχυσαρκία» (Grade C). Συστήνεται η απώλεια

σωματικού βάρους με στόχο ΒΜΙ <30 kg/m2

(Grade B)14.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για

να καθορισθεί το πραγματικό πλαίσιο και η σχέση

κινδύνου προς όφελος της μεταμόσχευσης σε παχύ-

σαρκους λήπτες, είναι τα ακόλουθα:

1. Πόσο αξιόπιστος δείκτης είναι το ΒΜΙ;

2. Ποια η επίπτωση του αυξημένου ΒΜΙ στην

πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο;

3. Ποια η επίπτωση του ΒΜΙ στη μακροχρόνια

επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων;

Περιορισμοί στη χρήση του ΒΜΙ

Το ΒΜΙ ως δείκτης εκτίμησης της κατάστασης

θρέψης έχει περιορισμούς δεδομένου ότι δεν καθο-

ρίζει την αναλογία μυϊκού και λιπώδους ιστού. Oι

Chan και συν.15 περιγράφουν το μηχανισμό με τον

οποίο ο συνδυασμός μειωμένης μυϊκής μάζας και

αυξημένου λιπώδους ιστού, η λεγόμενη «σαρκοπε-

νική παχυσαρκία» που μπορεί να παρατηρηθεί και

σε άτομα τα οποία βάσει ΒΜΙ ορίζονται ως νορμο-

βαρή ή ελαφρώς υπέρβαρα, επηρεάζει δυσμενώς

την επιβίωση. Η μειωμένη μυϊκή μάζα σχετίζεται

με επιδείνωση της μυοσκελετικής, της αναπνευστι-

κής και της καρδιακής λειτουργίας με αρνητικά

αποτελέσματα στην οξυγόνωση των ιστών και ως

επακόλουθο προάγει το οξειδωτικό στρες και τη

«φλεγμονώδη» δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, o αυ-

ξημένος λιπώδης ιστός, ιδιαίτερα περικοιλιακά, σχε-

τίζεται με «φλεγμονώδη» δραστηριότητα. Συγκε -

κριμένα ο λιπώδης ιστός αποτελεί ένα μεταβολικά

ενεργό σύστημα που εκλύει φλεγμονώδεις κυτταρο-

κίνες, τις ονομαζόμενες «αδιποκίνες», όπως ιντερ-

λευκίνη (interleukin, IL) -6, παράγοντα νέκρωσης

των όγκων (tumor necrosis factor, TNF) -α, βισφα-

τίνη, λεπτίνη και ρεζιστίνη, οι οποίες με τη σειρά

τους ενεργοποιούν μόρια προσκόλλησης και προ-

θρομβίνη, οδηγώντας σε ενδοθηλιακή δυσλειτουρ-

γία, αγγειακή φλεγμονώδη αντίδραση και επιταχυ-

νόμενη αθηροσκλήρυνση15,16.

Αυξημένο ΒΜΙ του λήπτη και πρώιμη

μεταμοσχευτική περίοδος

Τα κύρια προβλήματα που απασχολούν στην

πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο στους υπέρβα-

ρους και κυρίως στους παχύσαρκους λήπτες νεφρι-

κού μοσχεύματος είναι: α) Oι περιεγχειρητικές

επιπλοκές και η παρατεταμένη νοσηλεία και β) Η

επίπτωση της καθυστερημένης λειτουργίας του μο-

σχεύματος καθώς και της οξείας απόρριψης.

Περιεγχειρητικές επιπλοκές / Διάρκεια νοσηλείας

Σε μία αναδρομική μελέτη των Furriel και

συν.17 σε 448 ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση

συγκρίθηκαν τα δεδομένα της πρώιμης μεταμο-

σχευτικής περιόδου των υπέρβαρων και παχύσαρ-

κων ασθενών με αυτά των νορμοβαρών. Υπέρ -

βαροι ήταν το 28,3% των ασθενών της μελέτης και

παχύσαρκοι το 5,8%. Και οι δύο ομάδες είχαν αυ-

ξημένη διάρκεια χειρουργείου συγκριτικά με τους

νορμοβαρείς (χρόνος χειρουργικής επέμβασης >3

ώρες στο 22,8% και 42,3% των ασθενών έναντι

20,7% αντίστοιχα). Επίσης είχαν αυξημένο ποσο-

στό χειρουργικών επιπλοκών (17,3% και 26,9%

έναντι 15,9%), ιδίως λεμφοκηλών (p=0,031) και

διασπάσεων χειρουργικού τραύματος (p<0,005),

ενώ δεν βρέθηκε διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας

μεταξύ των τριών ομάδων. Η επιβίωση ασθενών

και μοσχευμάτων δεν διέφερε ενώ δεν παρατηρή-

θηκαν μείζονα συμβάματα, θάνατοι ή απώλειες μο-

σχευμάτων σε καμία από τις τρεις ομάδες17.

Oι Cacciola και συν.18 ανέλυσαν αναδρομικά

τα πρώιμα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης σε

114 υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς ενός

κέντρου που μεταμοσχεύθηκαν μεταξύ 1993-2003.

Μελετήθηκαν δύο ομάδες: Η ομάδα Α με ήπια

προς μέτρια παχυσαρκία (ΒΜΙ 30-35 kg/m2) και η
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ομάδα Β με σοβαρή παχυσαρκία (ΒΜΙ >35 kg/m2).

Όσον αφορά στις πρώιμες επιπλοκές, το αυξημένο,

συγκριτικά με το αναμενόμενο για το είδος της

επέμβασης, ποσοστό λοιμώξεων του χειρουργικού

τραύματος (22,5%) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ

των δύο ομάδων παχύσαρκων ασθενών (22% στην

ομάδα Α έναντι 25% στην ομάδα Β). Η επιβίωση

ασθενών και μοσχευμάτων στον ένα χρόνο ήταν

χειρότερη στην ομάδα με τη σοβαρή παχυσαρκία

[επιβίωση ασθενών 87,5% έναντι 98,9% (p=0,007)

και επιβίωση μοσχευμάτων 75% έναντι 93,9%

(p<0,001) αντίστοιχα]. Oι συγγραφείς της μελέτης

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα

της μεταμόσχευσης σε ασθενείς με σοβαρή παχυ-

σαρκία είναι, όπως πιθανόν αναμένεται, υποδεέ-

στερα18. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνεται κατη-

γοριοποίηση των παχύσαρκων ασθενών βάσει ΒΜΙ

και να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ υπέρβαρων και

ασθενών με ήπια προς μέτρια και αυτών με σοβα-

ρού βαθμού παχυσαρκία, καθώς τα αποτελέσματα

σε υπέρβαρους και ασθενείς με ήπια προς μέτρια

παχυσαρκία (τάξης Ι) είναι εξαιρετικά.

Επίπτωση αυξημένου ΒΜΙ του λήπτη στην

καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος

(delayed graft function, DGF) και στην οξεία

απόρριψη

Oι Cannon και συν.19 ανέλυσαν αναδρομικά

τα στοιχεία της UNOS (United Network for Organ

Sharing) από το 2004 έως το 2010 μελετώντας την

επίπτωση της καθυστερημένης λειτουργίας και της

επιβίωσης του μοσχεύματος στις διαφορετικές κα-

τηγορίες ΒΜΙ σε 74.983 λήπτες νεφρικού μοσχεύ-

ματος. Τάξης Ι παχυσαρκία είχαν το 20%

(n=15.010), τάξης ΙΙ το 7,7% (n=5744) και τάξης ΙΙΙ

το 2,1% (n=1561) των ληπτών αντίστοιχα. Η πολυ-

παραγοντική ανάλυση έδειξε προοδευτική αύξηση

του σχετικού κινδύνου DGF με την αύξηση της τά-

ξης της παχυσαρκίας (OR: 1,34, 1,68 και 2,68, CI:

95%) ενώ ο κίνδυνος απώλειας του μοσχεύματος

διέφερε σημαντικά στις τάξεις ΙΙ και ΙΙΙ παχυσαρ-

κίας συγκρινόμενος με αυτό των νορμοβαρών19.

Σε μία μελέτη ενός κέντρου από την Αυστρία

σε 1.132 ασθενείς οι Weissenbacher και συν.20

έδειξαν αυξημένη επίπτωση DGF στους υπέρβα-

ρους λήπτες συγκριτικά με τους νορμοβαρείς

(40,9% έναντι 29,8%, p=0,0001) ενώ σε παχύσαρ-

κους με ΒΜΙ >30 kg/m2 το ποσοστό της DGF ήταν

52,6%, p=0,0001. Η μελέτη αυτή είναι από τις λίγες

που ανέλυσαν και την επίπτωση της οξείας απόρρι-

ψης σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών. Το συνολικό

ποσοστό οξείας απόρριψης (OΑ) στην πρώιμη με-

ταμοσχευτική περίοδο ήταν 14,65%. Τα ποσοστά

της OΑ ήταν 24,9% στην ομάδα ασθενών με DGF

έναντι 9,7% στην ομάδα χωρίς DGF (p=0,0001).

Με δεδομένη την υψηλότερη επίπτωση της DGF

στους παχύσαρκους, η συσχέτιση οξείας απόρρι-

ψης και παχυσαρκίας είναι έμμεση20.

Αυξημένο ΒΜΙ και μακροχρόνια

επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων

Στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα αναδρομική ανά-

λυση των Meier-Kriesche και συν.21 από το USRDS

σε 51.927 λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, φάνηκε

ισχυρή και ανεξάρτητη συσχέτιση του ΒΜΙ με την

επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων με τη μορφή

καμπύλης J. Τα άκρα του πολύ χαμηλού και ακόμα

περισσότερο του πολύ υψηλού ΒΜΙ σχετίζονταν με

χειρότερη έκβαση. Αυξημένο ΒΜΙ σχετιζόταν με

μειωμένη μακροχρόνια επιβίωση ασθενών και μο-

σχευμάτων21.

Πολύ σημαντική είναι η μελέτη του Glanton

και συν.22 σε 7.521 ασθενείς από τη βάση δεδομέ-

νων του USRDS. Η μελέτη αυτή έδειξε 61% μείω-

ση του σχετικού κινδύνου θανάτου μετά τη μεταμό-

σχευση συγκριτικά με την παραμονή σε αιμοκά-

θαρση και στην ομάδα των παχύσαρκων ληπτών

ενώ παρατηρήθηκε μείωση της επίπτωσης θανάτου

από 6,6 σε 3,3 /100 ασθενείς / έτος. Η αντίστοιχη

μείωση της επίπτωσης θανάτου στους νορμοβαρείς

ήταν 2,8 /100 ασθενείς / έτος, γεγονός που αποδει-

κνύει το «όφελος επιβίωσης» που προσφέρει η με-

ταμόσχευση και σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών22.

Τα πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στη βραχυ-

χρόνια όσο και στη μακροχρόνια έκβαση των παχύ-

σαρκων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος, επιβεβαιώ-

νονται και από τα δεδομένα μιας μετανάλυσης που

δημοσιεύτηκε το 2015. Συμπεριλήφθηκαν 17 μελέτες

σε συνολικά 138.081 παχύσαρκους λήπτες (ΒΜΙ

>30 kg/m2). Συγκριτικά με τους νορμοβαρείς λήπτες

νεφρικού μοσχεύματος οι παχύσαρκοι είχαν αυξη-

μένη επίπτωση καθυστερημένης λειτουργίας του μο-

σχεύματος (DGF) (OR: 1.68, 95% CI: 1.39-2.03) και

ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο απώλειας του μοσχεύ-

ματος (HR: 1.06, 95% CI: 1.01-1.12) χωρίς όμως δια-

φορά στην επιβίωση (HR: 1.24, 95% CI: 0.90-1.70)23.
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Συμπερασματικά λοιπόν οι παχύσαρκοι λή-

πτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν σε αυ-

ξημένη συχνότητα αναμενόμενες, ελάσσονες συνή-

θως, χειρουργικές επιπλοκές και αυξημένη επίπτω-

ση DGF. Τα μέσο- και μακροχρόνια αποτελέσματα

αυτών των μεταμοσχεύσεων, αν και πολύ ικανοποι-

ητικά, υπολείπονται σε επιβίωση ασθενών και μο-

σχευμάτων αυτών σε νορμοβαρείς. Με δεδομένο

όμως το πλεονέκτημα επιβίωσης συγκριτικά με την

παραμονή στην αιμοκάθαρση, η μεταμόσχευση

αποτελεί μονόδρομο και σε αυτή τη δύσκολη στο

χειρισμό και συνεχώς αυξανόμενη ομάδα ασθενών.

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί την πα-

γκόσμια μεταμοσχευτική κοινότητα είναι οι αυξα-

νόμενοι αριθμοί υπέρβαρων και παχύσαρκων υπο-

ψήφιων ζώντων δοτών νεφρικού μοσχεύματος.

Όσο αυξάνεται η επίπτωση της παχυσαρκίας στον

γενικό πληθυσμό, αυξάνεται και ο αριθμός των

υποψήφιων δοτών με αυξημένο ΒΜΙ. Η ένδεια ορ-

γάνων από την άλλη μεριά οδηγεί στην προσπά-

θεια επέκτασης της «δεξαμενής» των ζώντων δο-

τών. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο τη μεγιστοποί-

ηση της αξιοποίησής τους, με γνώμονα όμως πάντα

τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ποιότητας ζωής

και της καλής υγείας τους.

Πλέον έχουμε αρκετά δεδομένα μακροχρό-

νιας παρακολούθησης των ζώντων δοτών. Στη με-

λέτη των Ibrahim και συν.24 το 2009 παρουσιάζο-

νται τα δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης

για 3.698 ζώντες δότες που πραγματοποίησαν τη

δωρεά από το 1963 έως το 2007. Εκτός από την επι-

βίωση μελετήθηκε η ποιότητα ζωής και η γενική

κατάσταση της υγείας τους καθώς και η επίπτωση

υπέρτασης, πρωτεϊνουρίας και νεφρικής νόσου,

ενώ από το 2003 και μετά πραγματοποιήθηκε ραδι-

οϊσοτοπική μέτρηση του ρυθμού σπειραματικής

διήθησης (glomenelar filtration rate, GFR) σε 255

από αυτούς. Η καμπύλη επιβίωσης και οι γενικοί

δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας δεν διέφερε

από αυτήν των υγειών μαρτύρων.

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

εμφάνισαν 11 δότες (180 περιπτώσεις/εκατομμύριο

πληθυσμού /έτος συγκριτικά με 268 περιπτώσεις/

εκατομμύριο πληθυσμού / έτος στο γενικό πληθυ-

σμό). Από τους 255 δότες στους οποίους έγινε ρα-

διοϊσοτοπική μέτρηση της GFR, 85,5% είχαν GFR

> 60ml/min (64±12 ml/min). Σε διάστημα 12 ετών

από τη δωρεά ποσοστό 11,5% των δοτών εμφάνι-

σαν μικροαλβουμινουρία και 1,2% πρωτεϊνουρία,

ενώ αρτηριακή υπέρταση παρουσίασε το 32%.

Παράγοντες κινδύνου για μειωμένη GFR και αρτη-

ριακή υπέρταση ήταν η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη

δωρεά (OR: 1,15, p<0.001) και το υψηλό ΒΜΙ

(OR: 1,12, p<0.02) καθώς και το θήλυ φύλο (OR:

3,11, p=0,03) ενώ ο χρόνος από τη δωρεά σχετιζό-

ταν με ανάπτυξη πρωτεϊνουρίας24.

Τα δεδομένα όμως δύο πιο πρόσφατων μελε-

τών δείχνουν αυξημένη επίπτωση ΧΝΝΤΣ στους

δότες νεφρικού μοσχεύματος συγκριτικά με τον γε-

νικό πληθυσμό. Στην πρώτη συγκρίθηκαν 96.000

δότες με 20.000 υγιείς μάρτυρες. Σε μέσο χρόνο 15

έτη από τη δωρεά η επίπτωση της ΧΝΝΤΣ στους

δότες ήταν 30,8 /10.000 έναντι 3,9 / 10.000 στους

υγιείς μάρτυρες τους25.

Στη δεύτερη μελέτη από τη Νορβηγία συγκρί-

θηκαν 1.901 δότες νεφρικού μοσχεύματος 15 έτη με-

τά τη δωρεά με 32.621 υγιείς μάρτυρες. Εκτός από

σημαντικά αυξημένη επίπτωση ΧΝΝΤΣ (OR: 11,38,

CI: 4,37-29,6), οι δότες είχαν και αυξημένη καρδιαγ-

γειακή θνητότητα (OR: 1,40, CI: 1,03-1,91)26.

Oι διαφορές αυτές όπως επισημαίνουν και οι

συγγραφείς οφείλονται στο ότι στις μελέτες αυτές

χρησιμοποιήθηκαν ως συγκριτική ομάδα «υγιείς»

μάρτυρες, άτομα δηλαδή που θα μπορούσαν να εί-

χαν επιλεγεί για δότες και όχι ο γενικός πληθυ-

σμός, που συμπεριλαμβάνει και άτομα με συν-νο-

σηρότητες. Παρόλα αυτά τα νεότερα δεδομένα θα

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και να οδηγή-

σουν σε προβληματισμό και ενδεχόμενη τροποποί-

ηση της πρακτικής ενημέρωσης των ζώντων δοτών.

Ακόμα περισσότερο θα πρέπει να λαμβάνονται

υπόψιν σε περιπτώσεις «οριακών» ζώντων δοτών

στους οποίους ανήκουν και οι παχύσαρκοι δότες.

Επιπλέον είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία απο-

τελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδια-

κή και για νεφρική νόσο. Είναι γνωστό ότι προκα-

λεί μια σειρά λειτουργικών και δομικών διαταρα-

χών στο νεφρό γνωστές με τον όρο σπειραματοπά-

θεια σχετιζόμενη με την παχυσαρκία (οbesity related

glomerulopathy, ORG).

Oι λειτουργικές διαταραχές περιλαμβάνουν αύ-

ξηση της νεφρικής αιματικής παροχής, υπερδιήθηση

και πρωτεϊνουρία. Oι δομικές αλλαγές συνίστανται

σε αύξηση του μεγέθους των σπειραμάτων, διαταρα-

χές των ποδοκυττάρων, αύξηση της μεσαγγειακής

ουσίας και προοδευτική ανάπτυξη δευτεροπαθούς
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εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (focal

and segmental glomeruosclerosis, FSGS).

Αναφορικά με τον παθοφυσιολογικό μηχανι-

σμό, η υπόθεση ότι οι υπερδιηθούντες νεφρώνες

εξελίσσονται σε εστιακή και στη συνέχεια σε καθο-

λική σπειραματική σκλήρυνση διατυπώθηκε για

πρώτη φορά από τον Brenner27,28. H «θεωρία της

υπερδιήθησης» ισχύει για μια ποικιλία βλαβών που

όλες συνεπάγονται μείωση του αριθμού των λει-

τουργούντων νεφρώνων με αποτέλεσμα υπερλει-

τουργία, υπερδιήθηση και επιταχυνόμενη βλάβη

στους εναπομείναντες νεφρώνες. Oι Gonzalez και

συν.29 στη συνέχεια έδειξαν ότι μετά νεφρεκτομή

του ενός νεφρού ο κίνδυνος ανάπτυξης πρωτεϊνου-

ρίας και επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας

ήταν μεγαλύτερος σε άτομα με ΒΜΙ >27 kg/m2.

Η παθογένεια της νεφρικής βλάβης στην πα-

χυσαρκία περιλαμβάνει λειτουργικές (αιμοδυναμι-

κές) και δομικές διαταραχές. Oι αιμοδυναμικές

διαταραχές περιλαμβάνουν: α) αγγειοδιαστολή του

προσαγωγού αρτηριδίου και αυξημένη αγγειοσύ-

σπαση του απαγωγού, που προκαλείται από ποικι-

λία αιτίων μεταξύ των οποίων και η υπερινσουλι-

ναιμία, με αποτέλεσμα αυξημένη διασπειραματική

κλίση πίεσης β) υπερενεργοποίηση του άξονα ρε-

νίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης λόγω της υπε-

ρέκκρισης αλδοστερόνης είτε ως αποτέλεσμα αυ-

ξημένης διέγερσης του υποδοχέα της αλδοστερό-

νης από την κορτιζόλη, είτε ως αποτέλεσμα διέγερ-

σής του από την περίσσεια άλατος. Παράλληλα

υπάρχει αυξημένη δράση των ενδογενών καρδιοτο-

νωτικών γλυκοσιδών (ουμπαΐνη, μαρινομπουφαβε-

γίνη) λόγω της περίσσειας άλατος30.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες εκτός από τις λει-

τουργικές διαταραχές, προκαλούν και δομικές αλ-

λοιώσεις. Η υπερινσουλιναιμία διεγείρει τη σύνθε-

ση αυξητικών παραγόντων όπως ο παρόμοιος με

την ινσουλίνη αυξητικός παράγοντας (insulin like

growth factor, IGF) -1 και ο IGF-2 που προάγουν

τη σπειραματική υπερτροφία. Αυξημένα επίπεδα

λεπτίνης λόγω παχυσαρκίας προκαλούν υπερέκ-

κριση του αυξητικού παράγοντας μεταμόρφωσης

(transforming growth factor, TGF) -β1 και σπειρα-

ματοσκλήρυνση. Η υπερλιπιδαιμία οδηγεί σε οξει-

δωτικό στρες, έκκριση κυτταροκινών και ίνωση,

αλλά πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ασκεί και

απευθείας τοξική δράση στα ποδοκύτταρα, ενώ οι

ενδογενείς καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες που υπε-

ρεκκρίνονται προάγουν και αυτές την ίνωση31.

Oι Kambham και συν.32 ανέλυσαν την επίπτω-

ση της σπειραματοπάθειας της σχετιζόμενης με την

παχυσαρκία σε 6.818 δείγματα βιοψιών εγγενών νε-

φρών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1986 και

2000. Παρατήρησαν προοδευτική αύξηση της επί-

πτωσης της ORG από 0,2% μεταξύ 1986-1990 σε 2%

από το 1996 έως το 2000 (p=0,0001). Το μέσο ΒΜΙ

των ασθενών (n=71) με ORG ήταν 41,7 kg/m2 (30,9-

62,7), ενώ οι ενδείξεις για βιοψία νεφρού ήταν πρω-

τεϊνουρία σε 56% των ασθενών και πρωτεϊνουρία σε

συνδυασμό με μειωμένη νεφρική λειτουργία σε 44%

των ασθενών. Εβδομήντα ένας ασθενείς με ORG

συγκρίθηκαν με 50 ασθενείς με ιδιοπαθή FSGS (Ι-

FSGS). Ως προς τα κλινικά χαρακτηρηστικά, οι

ασθενείς με ORG ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (42,9

έναντι 32,6 έτη σε αυτούς με I-FSGS), είχαν σπανιό-

τερα νεφρωσικού επιπέδου πρωτεϊνουρία (48% ένα-

ντι 66%) και πολύ σπάνια νεφρωσικό σύνδρομο

(5,6% έναντι 54%). Όσον αφορά στα ιστολογικά ευ-

ρήματα, οι ασθενείς με ORG παρουσίαζαν λιγότε-

ρες βλάβες εστιακής σπειραματοσκλήσυνσης (10%

έναντι 39%), αυξημένα ποσοστά σπειραματομεγα-

λίας (100% έναντι 10%) και λιγότερο εκτεταμένες

ποδοκυτταρκές βλάβες (40% έναντι 75%). Τέλος, η

επίπτωση της εξέλιξης σε ΧΝΝΤΣ στην ομάδα των

ασθενών με ORG ήταν 3,6% έναντι 42% στην ομά-

δα της I-FSGS αντίστοιχα32.

Τα δεδομένα λοιπόν της μεταμοσχευτικής κοι-

νότητας για τους παχύσαρκους υποψήφιους ζώντες

δότες έχουν ως εξής: ο πληθυσμός τους βαίνει αυ-

ξανόμενος, παράλληλα με την αύξηση της παχυ-

σαρκίας στον γενικό πληθυσμό. Η σπειραματοπά-

θεια η σχετιζόμενη με την παχυσαρκία αποτελεί

πλέον σαφώς οριζόμενη νοσολογική οντότητα και

υπάρχουν επαρκή δεδομένα ότι η διαδικασία της

επιταχύνεται μετά τη νεφρεκτομή. Επιπλέον οι δύο

πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη νεφρική αλλά και

τη συνολική επιβίωση των ζώντων δοτών, επιβάλ-

λουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στην επιλογή αλλά

και στην ενημέρωση των ζώντων δοτών.

Παρόλα αυτά τα δεδομένα για την αξιοποίηση

ή όχι αυτής της κατηγορίας «οριακών» δοτών και

για την ασφάλεια της νεφρεκτομής είναι ελάχιστα.

Στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Oυρολογικής

Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων η παχυσαρκία με ΒΜΙ

δότη >30 kg/m2 αναφέρεται στις σχετικές αντεν-

δείξεις για δωρεά33.
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Oι κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής

Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων έχουν ως εξής: α) υγι-

είς υπέρβαροι (ΒΜΙ 25-30 kg/m2) μπορούν με

ασφάλεια να προχωρήσουν σε δωρεά β) δότες με

μέτριου βαθμού παχυσαρκία (ΒΜΙ 30-35 kg/m2) θα

πρέπει να ενημερώνονται για τον αυξημένο κίνδυ-

νο περιεγχειρητικών επιπλοκών καθώς και για το

μακροχρόνιο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφρικής

νόσου γ) θα πρέπει να γίνεται καθοδηγούμενη

απώλεια σωματικού βάρους με στόχο ΒΜΙ 30

kg/m2 δ) υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για δωρεά

από δότες με ΒΜΙ >35 kg/m2 αλλά σε αυτή την κα-

τηγορία παχυσαρκίας η δωρεά θα πρέπει να απο-

τρέπεται. Τα δεδομένα μακροχρόνιας παρακολού-

θησης για την ομάδα των παχύσαρκων δοτών μετά

τη δωρεά είναι επίσης ελάχιστα34.

Υπάρχουν μελέτες ενός κέντρου με μικρούς

αριθμούς δοτών όπως αυτή των Nogueira και συν.35

που παρακολούθησαν 36 δότες με ΒΜΙ >30 kg/m2

για 6,8±1,5 έτη. O μέσος υπολογιζόμενος με την

εξίσωση MDRD ρυθμός σπειραματικής διήθησης

(estimated glomerular filtration rate, eGFR) στο τέ-

λος της παρακολούθησης ήταν 72±16 ml/min που

αντιστοιχεί σε απόλυτη μείωση eGFR κατά 27±13

ml/min από τη στιγμή της δωρεάς. Ποσοστό 1,7%

των δοτών είχαν eGFR μεταξύ 30-60 ml/min, ενώ

αυτοί είχαν και την υψηλότερη επίπτωση μικροαλ-

βουμινουρίας γεγονός που συνηγορεί υπέρ της

βλάβης υπερδιήθησης.

Απουσία λοιπόν ισχυρών δεδομένων και σαφών

κατευθυντήριων οδηγιών, θα πρέπει για τους ζώντες

δότες να γίνεται εξατομίκευση της απόφασης λαμβά-

νοντας πάντα υπόψιν και την επιθυμία για δωρεά.

Δότες με ΒΜΙ >30 kg/m2 θα πρέπει να αποθαρρύνο-

νται από τη δωρεά μέχρι την επίτευξη ΒΜΙ ≤ 30

kg/m2 είτε με διαιτολογική επιτήρηση, είτε με επέμ-

βαση βαριατρικής. Όσον αφορά στους λήπτες, με δε-

δομένο το πλεονέκτημα επιβίωσης που προσφέρει η

μεταμόσχευση και σε αυτή την ομάδα ασθενών, τη

συγκρίσιμη με τις άλλες ομάδες επιβίωση μοσχευμά-

των και τα χαμηλά ποσοστά, κυρίως, πρώιμων επι-

πλοκών, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αποκλεισμός

τους από την πρόσβαση στη μεταμόσχευση.

Abstract

Obese kidney transplant donors and recipients. S.

Marinaki, K. Kolovou, I.N. Boletis. Department of

Nephrology and Renal Transplant Unit, Medical

School, National and Kapodistrian University of

Athens, General Hospital of Athens «Laiko»,

Athens, Greece. Hellenic Nephro logy 2015; 27 (4):

303-312.

Overweight and obesity has reached epidemic

proportion worldwide and have been described as a

“global pandemic”. Obesity is recognized as a major

and independent risk factor for cardiovascular death

and its prevalence has risen dramatically over the past

two decades. Similarly to the general population,

patients with chronic kidney disease are also in -

creasingly obese. Contrary, in patients with end-stage

renal disease, the “reverse epidemiology” of the

“obesity paradox” seems to protect the haemodialysis

(HD) population from cardiovascular death. Among

kidney transplant recipients, overweight and obesity

prevalence has risen with 60% of kidney transplant

candidates being overweight or obese at the time of

transplantation. Though recipient obesity negatively

impacts the access to transplantation, after trans -

plantation, short and long term outcomes are very

good. The surgical procedure is not associated with

major complications or death. In the short term,

outcomes are excellent with the problem of increased

delayed graft function while long term there is a

definite survival advantage compared to HD. Fur -

thermore, prevalence of overweight and obesity rises

in living kidney donors similarly to the general po -

pulation. Obesity related glomerulopathy, is the

clinicopathologic entity that best describes the process of

kidney damage in obese individuals, a variant of focal

and segmental glomerulosclerosis (FSGS). Since this

process is similar to that of secondary FSGS due to

“reduced nephron mass”, it may be accelerated after

kidney donation. In the absence of definite guidelines,

overweight donors must be informed about the

increased risk of donation and obese (body mass index

>30 kg/m2) donors have to be excluded from donation.

Undoubtedly, the transplantation com munity faces a

new, emerging problem: the definite advantage of

survival following renal transplantation and the

dramatically increased prevalence of over weight and

obesity between kidney transplant reci pients and donors.

Key words: body mass index, kidney recipient survival,

kidney transplant survival, obese kidney donor, obese

kidney transplant recipient, obesity, obesity related

glomerulopathy.
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