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Εισαγωγή και Σκοπός

Η τιμή της αιμοσφαιρίνης συνήθως αυξάνεται στο τέλος της αιμοκάθαρσης. Η διαλείπουσα αυτή αύξηση
ενδεχομένως σχετίζεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών/ θρομβωτικών επεισοδίων.
Ένα ερώτημα που παραμένει ακόμη αναπάντητο είναι σε ποιο βαθμό η αφυδάτωση επηρεάζει τα επίπεδα της
αιμοσφαιρίνης στο τέλος της αιμοκάθαρσης.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της υπερδιήθησης στη μεταβολή της
αιμοσφαιρίνης μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης.

Υλικό και Μέθοδος

Η μελέτη περιελάμβανε 186 χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κλασσική
αιμοκάθαρση. Μετά τον αποκλεισμό 28 ασθενών, που είτε έλαβαν σημαντική ποσότητα υγρών ενδοφλεβίως
λόγω υποτασικού επεισοδίου, είτε είχαν σημαντική απώλεια αίματος από το κύκλωμα της αιμοκάθαρσης,
τελικά συμπεριελήφθησαν 158 ασθενείς (102 Άνδρες, 56 Γυναίκες, ηλικία: 34-90 έτη, διάμεσος: 71 έτη).
Κατά την μεσοεβδομαδιαία συνεδρία αιμοκάθαρσης έγινε υπολογισμός των μεταβολών του σωματικού
βάρους και της αιμοσφαιρίνης πριν και μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, της αλβουμίνης και του δείκτη
μάζας σώματος.
Οι συγκρίσεις των ανωτέρω παραμέτρων έγιναν με τη χρήση του paired t-test ή του Wilcoxon test και οι
συσχετίσεις με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman (ρ).

Αποτελέσματα
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Η σύγκριση των τιμών του σωματικού βάρους και της
αιμοσφαιρίνης, πριν και μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης,
ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (75.02 ± 15.26 kg vs
72.80 ± 14.95 kg, p<0.001 και 11.49 ± 1.29 g/dl vs 12.60 ±
1.53 g/dl, p<0.001 αντίστοιχα). Η ποσοστιαία μεταβολή της
αιμοσφαιρίνης ήταν 7.82% και του σωματικού βάρους 2.99%
αντίστοιχα.
Ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στις δυο αυτές μεταβλητές
υπολογίστηκε σε ρ= 0.629 (p<0.001), καταδεικνύοντας
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δυο αυτών παραμέτρων.
O συντελεστής καλής προσαρμογής ήταν R2= 0.395,
καταδεικνύοντας ότι μόνο το 39.5% της μεταβολής της
αιμοσφαιρίνης κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης μπορεί να
αποδοθεί στη μεταβολή του βάρους λόγω της αφυδάτωσης
(Σχήμα).
Είναι αξιοσημείωτο ότι, ο ρόλος της μεταβολής του βάρους στην
μεταβολή της αιμοσφαιρίνης μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης δεν
επηρεάζεται από το φύλο (r=0.591 και p<0.001), την ηλικία
(r=0.535 και p<0.001), το δείκτη μάζας σώματος (r=0.581 και
p<0.001), την αλβουμίνη (r=0.542 και p<0.001) ή τιμή της
αιμοσφαιρίνης >12 g/dl προ αιμοκάθαρσης (r=0.575 και
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Σχήμα: Συσχέτιση ποσοστιαίας μεταβολής αιμοσφαιρίνης και
σωματικού βάρους στο τέλος της συνεδρίας αιμοκάθαρσης

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι
• Μόνο το 40% περίπου της μεταβολής της τιμής της αιμοσφαιρίνης μετά την αιμοκάθαρση μπορεί να
αποδοθεί στη μεταβολή του σωματικού βάρους, λόγω της συντελούμενης υπερδιήθησης.
• Δημογραφικοί και σωματομετρικές παράμετροι δεν επηρεάζουν τη μεταβολή της αιμοσφαιρίνης συνέπεια
της αφυδάτωσης.
• Παράγοντες όπως η κατανομή των υγρών στα διαμερίσματα του σώματος και η σύσταση των στοιχείων
του αίματος (όγκος πλάσματος και μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων) ενδεχομένως επηρεάζουν τη μεταβολή
της αιμοσφαιρίνης μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης.
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