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αιΜΟκαΘαΡΣΗ Προεδρείο: K. Μαυροματίδης, Δ. κιρμιζής
πΟΛΥΜΟΡΦιΣΜΟι τΟΥ γΟνιΔιΟΥ τΟΥ ΜΕταγΡαΦικΟΥ παΡαγΟντα TCF7L2 και των
γΟνιΔιων τΟΥ ΥπΟΔΟΧΕα C και τΟΥ ΜΕταΦΟΡΕα τΗΣ ΣΕΡΟτΟνινΗΣ ΣΕ ΔιαΒΗτικΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ

Ο 01

Μ. Σονικιάν1, ν. καπερώνης2, Μ. Θεοδωρίδης3, π. κυρικλίδου4, κ.-π. Ραψομανίκης5, ι. τσουχνικάς6, Μ. Στάγκου6,
Ε. κάψια7, π. Βακιάνης8, Λ. Μπαλτά9, Δ. Ξυδάκης10, α. Ρουμελιώτης11, α. Μπαρμπάτση1, Θ. Χήρας1,
α. Σταυρουλόπουλος12, Ε. ντουνούση5, Δ. παπαδοπούλου4, ι. Μπολέτης7, αικ. παπαγιάννη6, Δ. γούμενος8,
π. πασαδάκης3
Νεφρολογικά Τμήματα Σισμανογλείου ΓΝ Αθήνας, 2Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., 3ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης,
Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, 5ΠΓΝ Ιωαννίνων, 6Ιπποκράτειο ΠΓΝ Θεσσαλονίκης, 7ΠΓΝ Αθήνας ‘‘Λαϊκό’’, 8ΓΝ Κέρκυρας,
9
ΠΓΝ Πατρών, 10Βενιζέλειο ΓΝ Ηρακλείου, 11ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,12ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο Αθήνας
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Σκοπός: Ο σακχαρώδης διαβήτης ΣΔ τύπου 2 (ΣΔ2), αποτελεί την πρώτη σε συχνότητα επιπολασμού και επίπτωσης αιτία χρόνιας νεφρικής νόσου
τελικού σταδίου στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Στον γενικό πληθυσμό οι γενετικοί πολυμορφισμοί του γονιδίου του μεταγραφικού παράγοντα
TCF7L2 («γονίδιο του διαβήτη») αποτελούν τον πιο ισχυρό γνωστό γενετικό δείκτη εμφάνισης ΣΔ2. Παράλληλα, το σύστημα σεροτονίνης έχει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της πρόσληψης της τροφής και την ομοιόσταση της γλυκόζης. Πολυμορφισμοί του μεταφορέα (5-HTTLPR) και του υποδοχέα 2C της σεροτονίνης (5-HT2CR) είναι πιθανό να σχετίζονται με την εμφάνιση ΣΔ2. Διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση των πολυμορφισμών
TCF7L2 rs7903146C/T, 5-HTTLPR S/L, 5-HT2CR -759C/T και -697C/G με τον ΣΔ2 σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για πιλοτική, προοπτική, πολυκεντρική μελέτη αιμοκαθαιρόμενων ασθενών από 11 ελληνικά νοσοκομεία. Μελετήθηκαν 236 ασθενείς (121 διαβητικοί), ηλικίας 62,5±13,9 ετών, 74.9% άνδρες. Από όλους απομονώθηκε γενωμικό DNA (MagCore®) και στη συνέχεια
ταυτοποιήθηκαν οι πολυμορφισμοί των γονιδίων του TCF7L2 (TCF7L2 rs7903146C/T), του 5HTTLPR (5-HTTLPR S/L) και του 5-HT2CR (5-HT2CR
-759C/T και -697C/G) με τη μέθοδο PCR/PCR-RFLP.
αποτελέσματα: Σε σχέση με τους μη διαβητικούς, στους ασθενείς με ΣΔ2 διαπιστώθηκε σημαντικά αυξημένη συχνότητα του γονοτύπου TCF7L2
rs7903146ΤΤ (23,97% vs 13,04%, p=0,031), καθώς και υψηλότερη συχνότητα του γονοτύπου 5-HT2CR -697GG αλλά μη στατιστικά σημαντική
(40,5% vs 30,4%-p=NS). Οι λοιποί πολυμορφισμοί δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Από τα αποτελέσματα πολυπαραγοντικής
ανάλυσης, ελέγχοντας για την ηλικία και το φύλο, φάνηκε ότι οι ασθενείς με το γονότυπο TCF7L2 rs7903146ΤΤ είχαν κατά 2,5 φορές αυξημένη
συμπληρωματική πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ2 (OR 2,54, 95%CI 1,21-5,34, p=0,014), ενώ για κάθε έτος αύξησης της ηλικίας η πιθανότητα αυτή
ήταν αυξημένη κατά 7% (OR 1,07, 95%CI 1,04-1,09, p<0.001).
Συμπεράσματα: Στους Έλληνες αιμοκαθαιρόμενους επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση του πολυμορφισμού TCF7L2 rs7903146C/T με την εμφάνιση του
ΣΔ2. Το ενδεχόμενο της σχέσης αυτής με τους πολυμορφισμούς του συστήματος της σεροτονίνης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

ΣΥΣΧΕτιΣΕιΣ τΗΣ ΣκΛΗΡΟΣτινΗΣ και τΗΣ πΡωτΕΪνΗΣ Dkk-1 ΜΕ καΡΔιαγγΕιακα ΣΥΜΒαΜατα
και ΘνΗτΟτΗτα ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια αιΜΟκαΘαΡΣΗ: Μια πΡΟΟπτικΗ ΜΕΛΕτΗ
Ε. Σταυρινού1, π.α. Σαραφίδης1, Χ. Λουτράδης1, Ε. Μέμμος1, Δ. Φαϊτατζίδου1, π. γιαμαλής1, Χ. κουμαράς2,
α. καραγιάννης2, αικ. παπαγιάννη1
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
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Σκοπός: Η σκληροστίνη και η πρωτεΐνη Dickkopf-1 (Dkk-1) είναι αναστολείς της κανονικής οδού Wnt/β-κατενίνης των οστών και πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη των αγγειακών αλλοιώσεων στη ΧΝΝ. Στην παρούσα προοπτική μελέτη διερευνήθηκε η
προγνωστική αξία των επιπέδων σκληροστίνης και πρωτεΐνης Dkk-1 για τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τη θνητότητα σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.
ασθενείς και Μέθοδοι: Εντάχθηκαν 80 ασθενείς [άνδρες n=40 (56%), μέση ηλικία 60,9±13,6 έτη, μέση διάρκεια σε αιμοκάθαρση 36,5(3-213)
μήνες], στους οποίους προσδιορίσθηκε η καρωτιδομηριαία ταχύτητα μετάδοσης του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity,PWV) με τη μέθοδο
της τονομετρίας επιπέδωσης (Sphygmocor), σε μία μεσοεβδομαδιαία ημέρα μη αιμοκάθαρσης και μετρήθηκαν τα επίπεδα σκληροστίνης ορού και
Dkk-1 με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για ένα μέσο χρονικό διάστημα 45 μηνών. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο συνδυασμός συνολικής θνητότητας, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, επαναγγείωσης των στεφανιαίων, νοσηλείας για απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και πρωτοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής.
Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η καρδιαγγειακή θνητότητα και η συνολική θνητότητα.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης 21 ασθενείς κατέληξαν και 9 εμφάνισαν μη θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο. Οι
ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τα επίπεδα της σκληροστίνης ορού [1ο τριτημόριο (<163,5), n=27, 2ο τριτημόριο (163,5-263,5),
n=26, 3o τριτημόριο (>263) pg/ml, n=27]. H αθροιστική ελευθερία (cumulative freedom) από το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν σημαντικά χαμηλότερη για τα υψηλότερα τριτημόρια της σκληροστίνης (77,8%, 69,2%, και 40,7% για τα τριτημόρια 1 εως 3 αντίστοιχα: log-rank p=0,004). Ο
αντίστοιχος κίνδυνος για το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο αυξανόταν σταδιακά για τα υψηλότερα τριτημόρια σκληροστίνης (Τριτημόριο
3: HR: 3,847, 95%CI:1,502-9,851). Δε διαπιστώθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της σκληροστίνης ορού και της συνολικής θνητότητας, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα σκληροστίνης έτειναν να σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή θνητότητα. Τα επίπεδα της
Dkk-1 δεν παρουσίασαν καμία σχέση με το κίνδυνο εμφάνισης του πρωτεύοντος και των δευτερευόντων καταληκτικών σημείων. Στη βαθμιαία Coxπαλινδρόμηση (stepwise Cox-regression analysis) τα επίπεδα σκληροστίνης σχετίσθηκαν με αυξημένο κίνδυνο (3πλάσιο) για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, ανεξάρτητα από την PTH, το γινόμενο ασβεστίου-φωσφόρου, την αλβουμίνη ορού, τη CRP και την PWV (HR: 2,921, 95%CI:
1,401-6,090; p=0,004).
Συμπεράσματα: Τα υψηλά επίπεδα σκληροστίνης ορού συσχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα και δυσμενή έκβαση,
αλλά όχι και για συνολική θνητότητα. Η πρωτεΐνη Dkk-1 δεν βρέθηκε να έχει προγνωστική αξία για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
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ΔΗΜιΟΥΡγια ΔιαΔΕΡΜικΗΣ ΕνΔΟαγγΕιακΗΣ αΡτΗΡιΟΦΛΕΒικΗΣ αναΣτΟΜωΣΗΣ Μια
πΡΟΟπτικΗ ΜΟνΟκΕντΡικΗ ΜΕΛΕτΗ
Λ. Μπαλτά1, π. κίτρου2, κ. κατσάνος2, Δ. γούμενος1, Δ. καρναμπατίδης2, Ε. παπαχρήστου1
Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
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Σκοπός: Η ενδιάμεση ανάλυση των αποτελεσμάτων της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καινοτόμου μεθόδου διαδερμικής ενδαγγειακής
δημιουργίας αυτόλογης αρτηριο-φλεβικής φίστουλας αιμοκάθαρσης, χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Η δημιουργία της συγκεκριμένης
αγγειακής πρόσβασης χρησιμοποιεί το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο του αντιβραχίου (κερκιδική ή ωλένια φλέβα) για τη δημιουργία της αναστόμωσης
και την διατιτρώσα φλέβα στο επίπεδο του αγκώνα για τη μεταφορά του αίματος στο επιπολής δίκτυο του βραχίονα (κερκιδική ή ωλένιος φλέβα).
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια μονοκεντρική προοπτική μελέτη μονού βραχίονα που ξεκίνησε στο Πανεπιστημικαό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών το Μάρτιο του 2018. Έως σήμερα έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη 25 περιστατικά. Από το σύνολο των ασθενών, οι 14/25 (56%) υποβαλλόταν
ήδη σε αιμοκάθαρση ενώ οι υπόλοιποι 11/25 (44%) ήταν προενταξιακοί ασθενείς με σταδίου IV XNN (eGFR:15-25 ml/min/1,73m2). Πρωοτγενή καταλυκτικά σημεία είναι η ασφάλεια της μεθόδου, οριζόμενη ως η απουσία επιπλοκών εντός 30 ημερών από τη δημιουργία της αναστόμωσης, η τεχνική επιτυχία, οριζόμενη ως η αγγειογραφική επιβεβαίωση παρουσίας της αναστόμωσης μετά την επέμβαση και η κλινική επιτυχία της μεθόδου
οριζόμενη ως χρήση της αγγειακή πρόσβασης για αιμοκάθαρση.
αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε 1/25 (4%) επιπλοκή μετά το πέρας της επέμβασης (ψευδοανεύρυσμα βραχιονίου αρτηρίας). Η τεχνική επιτυχία
της μεθόδου ήταν 100% (25/25). Δημιουργήθηκαν 23/25 (92%) κερκιδο-κερκιδικές φίστουλες και 2/25 (8%) ωλενιο-ωλένιες. Εκ των 25 ασθενών,
19/25 (76%) πραγματοποιούν ήδη αιμοκάθαρση από την συγκεκριμένη αγγειακή προσπέλαση, 3/25 (12%) βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης
και σε 3/25 (12%) υπήρξε αποτυχία ωρίμανσης της φίστουλας. Μέσος χρόνος ωρίμανσης (έναρξη παρακεντήσεων) ήταν 101 ημέρες (45-303), ενώ
ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των αναστομώσεων μετά την πρώτη παρακέντηση ήταν 247 ημέρες (30-456). Σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο
σε 1 ασθενή χρειάσθηκε να γίνει αποθρόμβωση της αγγειακής προσπέλασης.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη η διαδερμική, ενδαγγειακή δημιουργία αγγειακής πρόσβασης αιμοκάθρσης ήταν ασφαλής. Τα έως τώρα
αποτελέσματα δείχνουν υψηλά ποσοστά ωρίμανσης και λειτουργίας.
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Η απΟτΕΛΕΣΜατικΟτΗτα απΟ τΗ ΧΡΗΣΗ ΜπαΛΟνιων πΟΥ καΛΥπτΟνται ΜΕ
πακΛιταΞΕΛΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ ΥπΟ
αιΜΟκαΘαΡΣΗ (Χνα-τν) πΟΥ ΕΜΦανιΖΟΥν ΣτΕνωΣΕιΣ ΣτΗν αΡτΗΡιΟΦΛΕΒικΗ
ΕπικΟινωνια (AVF): ΕΜπΕιΡια παΡακΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 18 ΜΗνων
I. γριβέας1, γ. Βουρλιωτάκης2, ι. καντουνάκης3, α. Σχοινάς1, α. Μπαλιτσάρη1, Μ. Ζηλάκος1, γ. ασημακόπουλος1,
Ε. πρατήλας1
Νεφρολογική Κλινική 417 ΝΙΜΤΣ
Αγγειοχειρουργική Κλινική 417 ΝΙΜΤΣ
3
Τμήμα Επεμβατικής Νεφρολογίας 417 ΝΙΜΤΣ
1
2

Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας από τη χρήση μπαλονιών που καλύπτονται με πακλιταξέλη σε ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΝ που εμφανίζουν στενώσεις
στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία (AVF).
Υλικό και Μέθοδος: 20 ασθενείς με δυσλειτουργούσα AVF επιβεβαιωμένη υπερηχογραφικά υποβλήθηκαν μετά από αγγειογραφικό έλεγχο σε προδιαστολή με απλό μπαλόνι αγγειοπλαστικής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε φαρμακευτικό μπαλόνι που εκλύει σταδιακά το φάρμακο πακλιταξέλη. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης η αρτηριοφλεβική επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε άμεσα. Εκτιμήθηκε υπερηχογραφικά ο βαθμός στένωσης
του αγγείου, η ροή αίματος σε αυτό και το kt/V πριν και μετά την αποκατάσταση. Παράλληλα παρακολουθήθηκε η κλινική πορεία του ασθενούς
και η βατότητα του αγγείου για διάστημα 18 μηνών.
αποτελέσματα: Στους 20 ασθενείς της μελέτης μετά την αποκατάσταση της βλάβης η ΑVF παρακεντήθηκε άμεσα χωρίς προβλήματα. Mετά την
αγγειοπλαστική ο βαθμός στένωσης του υπεύθυνου αγγείου μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά από 69,85% σε 27,38% (p<0,05). Ο όγκος ροής αυξήθηκε στατιστικώς σημαντικά από 690,47 mils/min σε 942,67 mils/min (p<0,05). Το kt/v των ασθενών βελτιώθηκε από 1,25 σε 1,6. Στο διάστημα
της 18μήνης παρακολούθησης η κλινική πορεία των ασθενών ήταν σταθερή, δεν ανέκυψαν προβλήματα σχετιζόμενα με την αγγειακή προσπέλαση.
Επαναστένωση εμφανίσθηκε σε 2 ασθενείς και σε έναν από αυτούς διενεργήθηκε νέα αγγειοπλαστική.
Συμπεράσματα: Τα μπαλόνια που εκλύουν φάρμακο μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με στένωση AVF
λόγω επιταχυνόμενης υπερπλασίας του ενδοθηλίου. Η χρήση μπαλονιών που καλύπτονται με πακλιταξέλη βοηθά στη μείωση του κινδύνου επαναστένωσης αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και αποτελεί μία ασφαλής και άμεση λύση στη διαχείριση των στενωμένων AVF για επαρκές χρονικό
διάστημα αναβάλλοντας ένα νέο χειρουργείο και περιορίζοντας σημαντικά τις πιθανότητες αιφνίδιας απόφραξης της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης.
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ΜΟνιΜΟι καΘΕτΗΡΕΣ αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ τΟπΟΘΕτΟΥΜΕνΟι απΟ νΕΦΡΟΛΟγΟΥΣ.
ΕΜπΕιΡια 18 Ετων ΕνΟΣ ΕπαΡΧιακΟΥ κΕντΡΟΥ
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α. παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, ν. Δαμιανάκης, Ε. Χαριτάκη, Ρ. πουλιδάκη, ι. τζανάκης
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της μακροχρόνιας εμπειρίας ενός επαρχιακού κέντρου από την τοποθέτηση και χρήση μονίμων
καθετήρων αιμοκάθαρσης.
ασθενείς και Μέθοδοι: Στην περίοδο 2002-2019 τοποθετήσαμε 262 μόνιμους καθετήρες σε 240 ασθενείς: 132 άνδρες, 108 γυναίκες, με διάμεση
ηλικία 79, εύρος 18-92 έτη. Οι λόγοι της επιλογής ήταν: 203 λόγω αδυναμίας δημιουργίας αγγειακής προσπέλασης, 19 λόγω μειωμένου προσδόκιμου
επιβίωσης, 12 λόγω σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας και 6 λόγω εκτιμώμενου μικρού χρόνου παραμονής σε αιμοκάθαρση.
αποτελέσματα: Οι καθετήρες τοποθετούνται από τους νεφρολόγους του τμήματος, υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση, με αυστηρά άσηπτες
συνθήκες. Κατά την τοποθέτηση δεν υπήρξε κανένα οξύ σύμβαμα.
Ο μέσος χρόνος διατήρησης των καθετήρων ήταν 215, εύρος 30-1191 ημέρες.
216 ασθενείς κατέληξαν με τον καθετήρα εν λειτουργία ενώ 24 ασθενείς είναι εν ζωή και συνεχίζουν να φέρουν λειτουργούντες καθετήρες.
Παροχή >250 ml/min είχαν 241/262 (92%) καθετήρες οι ενώ οι υπόλοιποι είχαν παροχή 200-250 ml/min.
Σε 87 περιπτώσεις μειωμένης παροχής αποδιδόμενης σε αρχόμενη θρόμβωση έγινε ενδοαυλική θρομβόλυση με ουροκινάση η οποία απεκατέστησε
την βατότητα του καθετήρα στις 72/87 (83%) περιπτώσεις.
Σε 23 περιπτώσεις εμμένουσας δυσλειτουργίας έγινε επιτυχής αλλαγή των καθετήρων δια μέσου συρμάτινου οδηγού.
Λοιμώξεις αποδιδόμενες στους καθετήρες παρουσιάσθηκαν σε 127 περιπτώσεις (2,26 επεισόδια ανά 1000ημέρες/καθετήρες). Οι συνηθέστεροι
απομονωθέντες μικροοργανισμοί ήταν staph. aureus και staph. epidermidis. Εξ αυτών 98 περιπτώσεις αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και ο καθετήρας διεσώθη, σε 23 περιπτώσεις ο καθετήρας αφαιρέθηκε ενώ 6 ασθενείς κατέληξαν λόγω της λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Οι μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης τοποθετούμενοι από νεφρολόγους αποτελούν αποτελεσματική και ασφαλή επιλογή σε περιπτώσεις αδυναμίας δημιουργίας αγγειακής προσπέλασης ή μικρού προσδόκιμου επιβίωσης.

τα τ ΡΥΘΜιΣτικα ΛΕΜΦΟκΥτταΡα ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ πΟΥ ΥπΟΒαΛΛΟνται ΣΕ ΧΡΟνια
αιΜΟκαΘαΡΣΗ
Ε. Σαμπάνη , α. Φυλάκτου , Λ. Βαγιώτας , Ε. κασιμάτης , Β. νικολαΐδου , Δ.-Β. Δαϊκίδου , Μ. Στάγκου ,
ν. αντωνιάδης3, γ. τσουλφάς1, αικ. παπαγιάννη1
1

2

3

1

2

1

1

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας-Τμήμα Ανοσολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
3
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
1
2

Σκοπός: Στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝ-5) παρατηρούνται διαταραχές της ανοσιακής απάντησης των ασθενών, που δεν αποκαθίστανται με την ένταξή τους σε πρόγραμμα χρόνιας αιμοκάθαρσης. Η νεφρική μεταμόσχευση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τους ασθενείς με
ΧΝΝ-5 και τα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (Τregs), που είναι CD4+CD25+ T κύτταρα που εκφράζουν τον μεταγραφικό παράγοντα FoxP3, παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην επαγωγή της ανοχής στο νεφρικό μόσχευμα. Καθώς η μακροχρόνια παραμονή στην αιμοκάθαρση έχει συσχετιστεί με δυσμενέστερη πρόγνωση στη μεταμόσχευση, μελετήσαμε την έκφραση του FoxP3 σε σχέση με το χρονικό διάστημα στο οποία οι ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 66 ασθενείς με ΧΝΝ-5 σε πρόγραμμα χρόνιας αιμοκάθαρσης, ηλικίας 56±13 ετών, μετρήθηκαν οι υποπληθυσμοί των
CD4+CD25+ και CD4+CD25+FoxP3+ Τ λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες ως προς τον χρόνο παραμονής τους στην αιμοκάθαρση, στους πρόσφατα, λιγότερο από έτους, ενταγμένους και στους μακροχρόνια αιμοκαθαιρόμενους.
αποτελέσματα: Στο σύνολο των ασθενών ο χρόνος παραμονής στην αιμοκάθαρση συσχετίστηκε αρνητικά με το ποσοστό (r=-0,34 p=0,005) και
τον απόλυτο αριθμό (r=-0,42 p<0,001) του συνόλου των λεμφοκυττάρων καθώς και με το ποσοστό (r=-0,25 p=0,042) και τον απόλυτο αριθμό των
CD4+ κυττάρων (r=-0,41 p=0,001). Ενταγμένοι τον τελευταίο χρόνο ήταν 28 (42%) από τους ασθενείς ενώ οι υπόλοιποι 38 ήταν μακροχρόνια
(99±41 μήνες) αιμοκαθαιρόμενοι. Το ποσοστό των Tregs στο σύνολο των λεμφοκυττάρων ήταν 2,6±1,3% στην ομάδα των πρόσφατα ενταγμένων
έναντι 1,9±0,9% στην ομάδα των μακροχρόνια αιμοκαθαιρόμενων (p=0,019) ενώ ο απόλυτος αριθμός τους ήταν 34±14 μ/L έναντι 21±11 μ/L αντίστοιχα (p<0,001).
Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια παραμονή των ασθενών με ΧΝΝ-5 υπό αιμοκάθαρση συσχετίστηκε με ελάττωση των Tregs, στα πλαίσια ευρύτερων
διαταραχών των λεμφοκυττάρων. Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία των ασθενών αυτών για μεταμόσχευση νεφρού.
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κΛινικΗ ΕικΟνα και ΕκΒαΣΗ 29 νΟΣΗΛΕΥΟΜΕνων ΧΡΟνιωΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνων
αΣΘΕνων (αΜκ) ΜΕ νΟΣΟ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19): ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ
ΕΛΛΗνικΟΥ κΕντΡΟΥ

Μ. καραγιάννης1, α. Σαρδέλη1, Ρ.ν. τζιώλος2, π. γιαννακόπουλος1, Σ. γρηγοροπούλου2, ν.α. αρκούδης3,
ν. Οικονομόπουλος3, π. νικολόπουλος1, π. γούναρη1, Ο. τσοτσορού1, Σ. κατσούδας1, Σ. καλογεροπούλου1,
2
2
1
1
1
National Δ. καβαθά , α. αντωνιάδου , κ. τζαννής , Δ. Μπαχαράκη , Δ. Βλαχάκος
Society
Grant

Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3
Ακτινολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
1
2

Σκοπός: Αποτύπωση της κλινικής εμπειρίας νοσηλείας ασθενών υπό Χρόνια ΑΜΚ με COVID-19
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης ενός κέντρου (Μάρτιος 2020 έως Ιανουάριος 2021)
αποτελέσματα: 29 ασθενείς (14 άνδρες 15 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 76 (IQR 65-82) έτη. Διάγνωση με screening 11/18 (38%) και 18/29 (62%)
με συμπτώματα: εμπύρετο 11/18, αναπνευστικού 6/18, διάρροια 1/18. Αρτηριακή Υπέρταση 17/29 και Σακχαρώδης Διαβήτης 9/29. Βάσει βαρύτητας
νόσου κατά WHO οι περισσότεροι ασθενείς στην εισαγωγή είχαν ήπια νόσο 14/29 και μέτρια 12/29, ενώ σοβαρή μόνο 3/29. Η πλειοψηφία των
ασθενών είχαν μικρό ποσοστό διηθημάτων στην αξονική θώρακα εισαγωγής (CT) (0-10%) 22/29 (76%). Ειδική θεραπεία με plaquenil/azithromycin
πήραν 15/29 ασθενείς (52%) Απεβίωσαν 5/29 ασθενείς (17%), 4 γυναίκες και 1 άνδρας, διάμεσης ηλικίας 76 έτη (εύρος 70-85). Θάνατοι σχετιζόμενοι
με COVID-19: 3/29 (10%) (2 γυναίκες και 1 άντρας) με εύρος ηλικίας 75-80 έτη. Σε όλους προηγήθηκε αναπνευστική επιδείνωση και έλαβαν θεραπευτικά dexamethasone. Οι 2 θάνατοι μη σχετιζόμενοι με COVID ήταν 2 γυναίκες ηλικίας 70 και 85 ετών με αιτία αρρυθμία και εισρόφηση αντιστοίχως.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς υπό Χρόνια ΑΜΚ η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να διαδράμει στα αρχικά στάδια ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα,
ανεξάρτητα από ηλικία, δείκτη ευθραστότητας (fragility index) και αριθμό συνοσηροτήτων. Η κλινική πορεία κυμαίνεται από ασυμπτωματική έως
σοβαρή νόσο και θάνατο, σχετιζόμενος άμεσα με COVID ή μη.

Ηλικία (έτη)
Frailty index
Αριθμός συνοσηροτήτων
Άνδρες
Γυναίκες
Ασυμπτωματικός
Συμπτωματικός
CT διηθήματα
0-10%
>10%
COVID θάνατος
Μη COVID θάνατος

ΗΠΙΑ ΝΟΣΟΣ (14/29)
Διάμεσος (IQR)
75.5 (53-85)
3 (2-5)
2 (1-3)
ΑΡΙΘΜΟΣ (%)
5 (35.7)
9 (64.3)
9 (64.3)
5 (35.7)

ΜΕΤΡΙΑ /ΣΟΒΑΡΗ (15/29)
Διάμεσος (IQR)
76 (71-79)
3 (2-5)
3 (2-4)
ΑΡΙΘΜΟΣ (%)
9 (60)
6 (40)
2 (13.3)
13 (86.7)

11 (84.6)
2 (15.4)

11 (73.3)
4 (26.7)

0 (0)
1 (7.1)

3 (20)
1 (8.3)

p-value
NS
NS
NS
NS

.008
NS

NS
NS
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π. γιαννακόπουλος , Ρ.ν. τζιώλος , Μ. καραγιάννης , α. Σαρδέλη , Σ. γρηγοροπούλου , ν.α. αρκούδης ,
ν. Οικονομόπουλος3, Ο. τσοτσορού1, Σ. κατσούδας1, π. νικολόπουλος1, π. γούναρη1, Σ. καλογεροπούλου1,
Δ. καβαθά2, α. αντωνιάδου2, κ. τζαννής1, Δ. Μπαχαράκη1, Δ. Βλαχάκος1
1

2

1

1

2

3

Νεφρολογικό Tμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3
Ακτινολογικό Tμήμα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
1
2

Σκοπός: Αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων για εξέλιξη νόσου και θάνατο σε νοσηλευόμενους ασθενείς υπό Χρόνια ΑΜΚ με COVID-19
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης ενός κέντρου (Μάρτιος 2020 έως Ιανουάριος 2021)
αποτελέσματα: 29 ασθενείς (14 άνδρες, 15 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 76 (IQR 65-82) έτη. Επιδεινώθηκαν αναπνευστικά λόγω COVID 7 ασθενείς.
Απεβίωσαν 5/29 ασθενείς (17%), 4 γυναίκες και 1 άνδρας, διάμεσης ηλικίας 76 έτη (εύρος 70-85). Θάνατοι σχετιζόμενοι με COVID-19: 3/29 (10%)
(2 γυναίκες και 1 άντρας) με εύρος ηλικίας 75-80 έτη. Στον πίνακα αποτυπώνονται κλινικοί παράμετροι των ασθενών με αναπνευστική επιδείνωση
COVID-19 και των θανόντων συνολικά.
Συμπεράσματα: Προγνωστικοί παράγοντες θανάτου από COVID είναι με στατιστική σημαντικότητα: το CT score (% διηθημάτων αξονικής τομογραφίας θώρακα) κατά την εισαγωγή και η αναπνευστική επιδείνωση COVID κατά την νοσηλεία. Για τον θάνατο συνολικά επιπλέον ο δείκτης ευθραστότητας (frailty index) και η κινητική της αλβουμίνης (μείωση) το πρώτο 10ήμερο νοσηλείας. Σε 24 ασθενείς (υποανάλυση) η κινητική το πρώτο
10ήμερο της IL-6 (άνοδος), φερριτίνης (άνοδος), NLR (άνοδος), λεμφοκύτταρα (μείωση) μπορεί να προβλέψουν την αναπνευστική επιδείνωση με
στατιστική σημαντικότητα.
ΣΥΝΟΛΟ
29

Επιβιώσαντες
24

Μη Επιβ/ντες
5

Αριθμός

29

24

5

A/Γ

14/15

13/11

1/4

Ηλικία

76 (65-82)

76 (58.5-82)

Frailty index
εισαγωγής

3 (2-5)

3 (2-4)

CT (%)0-10%
>10%

22 (75.9)
6 (20.6)

WHΟ: 0
1
2-3

14 (48.3)
12 (41.4)
3 (10.3)

p

Αναπνευστική
επιδείνωση
COVID- OXI

Αναπνευστική
επιδείνωση
COVID- ΝAI

p

22

7

NS

10/11

4/3

76 (75-80)

NS

72.5 (57-82)

79 (76-85)

0.07

7 (3-8)

0.01

3 (2-5)

3 (2-5)

NS

21 (87.5)
2 (8.3)

1 (20) 4 (80)

0.003

18 (81.8)
3 (13.6)

4 (57.1)
3 (42.9)

0.14

13 (54.2)
10 (41.7)
1 (4.1)

1 (20)
2 (40)
2 (40)

0.077

12 (54.6)
9 (40.9)
1 (4.5)

2 (28.6)
3 (42.8)
2 (28.6)

0.016
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ΟΞΕια νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ COVID 19 ΛΟιΜωΞΗ: Η ΕΜπΕιΡια τΟΥ κΕντΡΟΥ ΜαΣ
Χ. Σκόνδρα1, Δ. κοζικοπούλου1, Θ. Οικονομάκη1, Μ. γιαννοπούλου1, γ. τσούκα1, Ε. Μάγειρα2, Η. Σιέμπος2,
Σ. κόκκορης2, Σ. Ζακυνθινός2, Χ. Χριστοδουλίδου1
Νεφρολογική Κλινική «Αντώνιος Γ. Μπίλλης», ΓΝΑ Ευαγγελισμός, 2Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

1

Η COVID-19 λοίμωξη έλαβε ταχέως διαστάσεις πανδημίας. Ενώ η κύρια βλάβη που προκαλεί ο ιός SARS-COV2 είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια,
δεν πρέπει να αγνοούνται βλάβες σε άλλα όργανα στόχους. Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) είναι από τις σημαντικότερες επιπλοκές της λοίμωξης
και παρατηρείται σε ένα ποσοστό 5-36 % των κρουσμάτων, ενώ ανέρχεται σε 25 % μεταξύ των βαρέως πασχόντων. (1,2)
Σκοπός: Η μελέτη της οξείας νεφρικής βλάβης ως απότοκος της COVID-19 λοίμωξης και η συσχέτιση της με παράγοντες κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη που εισήχθησαν στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» μεταξύ
11ης Μαρτίου και 22ης Μαΐου 2020. Έγινε επίσης συγκριτική μελέτη με 41 ασθενείς που το ίδιο χρονικό διάστημα νοσηλέυτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά ηταν αρνητικοί για COVID-19. Ασθενείς νεότεροι των 18 ετών καθώς και μεταμοσχευμένοι εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Η ΟΝΒ ορίστηκε σύμφωνα με τα ΑΚΙ κριτήρια.
αποτελέσματα: Νοσηλεύτηκαν 99 ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη (66.7% άντρες) με μέσο όρο ηλικίας 63.57 ± 15.3 έτη. Από αυτούς νοσηλεύτηκαν
σε ΜΕΘ 44 (79.5% άντρες, μέση ηλικία 65.6 ± 10.2 έτη). Το 41.4% του συνόλου των ασθενών (41 ασθενείς) παρουσίασε ΟNB εκ των οποίων το
31.3% του συνόλου (31 ασθενείς) νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ. Θεραπεία υποκατάστασης χρειάστηκαν 16 ασθενείς (16.2% του συνόλου των COVID+).
Απεβίωσαν 14 (45.2% των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ, 34.1% των ΑΚΙ COVID+, εκ των οποίων ένας δεν νοσηλευόταν στη ΜΕΘ). Η ηλικία, η δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η βαρύτητα της νόσου (σηπτική καταπληξία και αναπνευστική ανεπαρκεια) φάνηκε να συνδέονται στατιστικά
σημαντικά με την εμφάνιση ΟΝΒ. Οι ασθενείς αρνητικοί σε COVID-19 λοίμωξη που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ το ίδιο χρονικό διάστημα, παρουσίασαν
μεγαλύτερο ποσοστό ΟΝΒ (92.7%), 51.2 % χρειάστηκαν θεραπεία υποκατάστασης ενώ 19 απεβίωσαν (46.3%). Δεν αναδείχθηκε κάποια συσχέτιση
της ΟΝΒ σε αυτό τον πληθυσμό με κάποιο από τους παράγοντες κινδύνου που μελετήσαμε
Bιβλιογραφία
1. Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID 19. Hirsch, Jamie S. 209-218, s.l.: Kidney International, 2020, 98.
2. A novel coronavirus from patients with coronavirus in China. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. 2020, NEJM, pp. ;382:727–733
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ΕπιπΟΛαΣΜΟΣ και ΕκΒαΣΗ νΟΣΗΛΕΥΟΜΕνων αΣΘΕνων ΜΕ COVID-19 και ΟΞΕια
νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ. ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Σ. πάσχου, Σ. Φραγκίδης, κ. αρμεντζόϊου, γ. Σπανός, Χ. Μπαντής, γ. Μπαμίχας
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Σκοπός: Η Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) είναι συχνή σε ασθενείς που νοσηλεύονται με λοίμωξη από COVID-19 και συσχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Καταγράψαμε την συχνότητα εμφάνισής της και τη σχέση της με την έκβαση των ασθενών, χρησιμοποιώντας τον ορισμό κατά KDIGO.
Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξουμε την αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και των πρώιμων θεραπευτικών παρεμβάσεων στην έκβαση
των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Από το ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα ασθενών που νοσηλεύθηκαν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν συνολικά 415 ασθενείς με μέση ηλικία τα 68.7 ± 15.2 έτη και μέσο όρο νοσηλείας τις 10.1 ± 0,4 ημέρες. Το 55.7
% (231) ήταν άνδρες και το 44.1 % (183) γυναίκες. ΟΝΒ εμφάνισε το 36.1% (149) των ασθενών. Από αυτούς οι 96 ασθενείς (23.2 %) εμφάνισαν
ΟΝΒ σταδίου 1, οι 36 (8.7 %) σταδίου 2 και οι 17 (4.1 %) σταδίου 3. Από τους ασθενείς που εμφάνισαν ΟΝΒ οι 10 (2,4 %) χρειάστηκαν υποστήριξη
με εξωνεφρική κάθαρση. Επίσης, 29 ασθενείς (6.9 %) νοσηλεύθηκαν στις COVID Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όσον αφορά στην έκβαση του
συνόλου των ασθενών, απεβίωσε το 25.1 % (104). Από τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν ΟΝΒ απεβίωσε το 12.5 % (33), ενώ το ποσοστό θνησιμότητας αυτών που παρουσίασαν ΟΝΒ ήταν 47.7% (71) (P < 0.0001). Συγκεκριμένα, από τους ασθενείς με ΟΝΒ σταδίου 1 απεβίωσαν 35 (36.5 %),
με ΟΝΒ σταδίου 2 οι 24 (66.7%) και με ΟΝΒ σταδίου 3 οι 12 (70.6%).
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της ΟΝΒ σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 είναι σημαντικός και συνοδεύεται από κακή έκβαση. Η
έγκαιρη αναγνώριση και η αποτελεσματική αντιμετώπισή της θα συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη έκβαση, ιδιαίτερα όταν ένα νέο κύμα πανδημίας
είναι προ των πυλών.
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Σ. Μαρινάκη , Ε. Ξαγάς , Σ. τσιάκας , Δ. κατσαρός , Μ. Δαρεμά , α. γαρατζιώτη , ι. παυλοπούλου , ι.ν. Μπολέτης
1

1

1

3

1

1

2

1

Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα
Παιδιατρικό Ερευνητικό Εργαστήριο, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα
3
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από τον νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2,λόγω της
χρόνιας ανοσοκατασταλτικής αγωγής και του πλήθους συννοσηροτήτων. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων, της θεραπευτικής αντιμετώπισης και της έκβασης των ασθενών με COVID-19 και μεταμόσχευση νεφρού, τους οποίους διαχειρίστηκε το
κέντρο μας.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα από 16 λήπτες νεφρικού μοσχεύματος (8 άνδρες και 8 γυναίκες) που νόσησαν από
SARS-Cov-2 την περίοδο από7/8/2020 έως 18/1/2021. Ημέση ηλικία ήταν 50±17έτη και ο διάμεσος χρόνος από την μεταμόσχευση 5,8 έτη
(εύρος0,9-16,9).Οκτώ ασθενείς (50%) είχαν λάβει μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη.Όλοι έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση, 4(25%) από σακχαρώδη διαβήτη,1(6,3%) είχε διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο, ενώ το μέσο ΒΜΙ ήταν 26,6kg/m2 (± 5,2).Δεκαπέντε ασθενείς (93,8%) λάμβαναν μυκοφαινολικό οξύ, 14 (87,5%) tacrolimus,13(81,3%) κορτικοστεροειδή,1(6,3%) everolimus και1(6,3%) αζαθειοπρινη.
αποτελέσματα: Τα συνηθέστερα συμπτώματα ήταν ο πυρετός (n=13,81,3%), το διαρροϊκό σύνδρομο (n=9,56,3%), ο βήχας (n=8,50%), η κόπωση
(n=6,37,5%) η αγευσία/ανοσμία (n=4,25%), οι μυαλγίες (n=2,12,5%) και η δύσπνοια (n=2,12,5%). Δώδεκα (75%) ασθενείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο, δέκα (62,5%) εμφάνισαν απεικονιστικά ευρήματα λοίμωξης κατωτέρου αναπνευστικού. Κατά τη διάγνωση, παρατηρήθηκε λευκοπενία(<4,5
K/μL) σε3(18,8%)ασθενείς και λεμφοπενία (<1,2 K/μL)σε 10(62,5%).Η μέση τιμή κρεατινίνης των ασθενών ήταν 1,35mg/dl (±0,39) και ο μέσος eGFR
58ml/min/1,73m2 (±21). Η διαχείριση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής περιλάμβανε την απόσυρση του αντιμεταβολίτη σε 15 ασθενείς (93,8%) και
τη διατήρηση χαμηλότερων επιπέδων tacrolimus(<6ng/mL) σε όσους το ελάμβαναν. Ειδική θεραπεία με δεξαμεθαζόνη και remdesivir χορηγήθηκε
σε 9 ασθενείς (56,3%), ενώ προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους έλαβε το σύνολο των ασθενών (16, 100%). Η
κλινική έκβαση των ασθενών ήταν άριστη, καθώς δεν παρατηρήθηκε κανένας θάνατος, ούτε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ ή εξωνεφρικής κάθαρσης.
Εννέα ασθενείς (56,3%) χρειάστηκαν οξυγονοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Παρά την αυξημένη θνητότητα που παρουσιάζουν οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος με COVID-19 διεθνώς σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό, η κατάλληλη διαχείριση της ανοσοκαταστολής και η έγκαιρη χορήγηση της προβλεπόμενης ειδικής θεραπευτικής αγωγής πιθανόν να
μειώνουν τον κίνδυνο για σοβαρή νόσηση σε αυτούς τους ασθενείς.
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κινΗΣΗ νΕΦΡΟΛΟγικων πΕΡιΣτατικων γΕνικΟΥ νΟΣΟκΟΜΕιΟΥ ΜΗ αναΦΟΡαΣ κατα
τΗν πΡΟΛΗπτικΗ απΟΜΟνωΣΗ ΛΟγω τΗΣ ΕπιΔΗΜιαΣ COVID-19
Θ. Χήρας1, α. Μπαρμπάτση1, Μ-Ε. παπαδάκη1, γ. καπέλλος2, π. τζαβάρα2, Σ. πετροπούλου3, Μ. Λαδά4, Μ. Σονικιάν1
Νεφρολογική Μονάδα Σισμανόγλειο ΓΝΑ
Β΄ Παθολογική Κλινική Σισμανόγλειο ΓΝΑ
3
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Σισμανόγλειο ΓΝΑ
4
Β΄Παθολογική Κλινική-Κλινική Covid-Επιτροπή Λοιμώξεων Σισμανόγλειο ΓΝΑ
1
2

Σκοπός: Αξιολόγηση της πορείας των νεφρολογικών ασθενών περιφερειακού γενικού νοσοκομείου μη αναφοράς κατά την περίοδο της καραντίνας
υπό την εφαρμογή των συσταθέντων προληπτικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19.
Υλικό και Μέθοδος: Ανασκοπήθηκαν τα στοιχεία του Νεφρολογικού Τμήματος, του Τμήματος Πληροφορικής και της Επιτροπής Λοιμώξεων, περιόδου 10-3-2020 έως 4-5-2020. Διερευνήθηκαν ο αριθμός των εισαγωγών στο Νοσοκομείο, των νοσηλευθέντων νεφρολογικών(ΝΦ) ασθενών με
οξεία νεφρική βλάβη(ΟΝΒ) και χρόνια νεφρική νόσο(ΧΝΝ) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, των υπόπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
COVID, τα αποτελέσματα των tests SARS-CoV-2-PCR και η έκβαση των ΝΦ ασθενών.
αποτελέσματα:
Παράμετρος

10/3/2019-4/5/2019

10/3/2020-4/5/2020

Μεταβολή %

Σύνολο εισαγωγών

2.232

1.261

- 43,5

Σύνολο ΝΦ εκτιμήσεων

191
ΧΝΝ 5D: n=22
ΧΝΝ 1-5/ΟΝΒ: n=169

164
ΧΝΝ 5D: n=25
ΧΝΝ1-5/ΟΝΒ: n=139

-14,13

ΝΦ Παθολογικών κλινικών

62

-30,33

ΝΦ Καρδιολογικών τμημάτων

32

13

-59,75

ΝΦ Πνευμονολογικών κλινικών

25

29

+16

ΝΦ Αιματολογικής κλινικής

3

4

+3,3

ΝΦ Ουρολογικού Τμήματος

27

34

+25,9

ΝΦ λοιπού Χειρουργικού Τομέα

15

22

+46,6

Διενεργήθηκε test για COVID σε 197/1261 ασθενείς, μεταξύ των οποίων σε 32 ΝΦ ασθενείς, 5/32 σταδίου 5D και 27/32 με ΧΝΝ/παρόξυνση/ΟΝΒ.
Το test ήταν αρνητικό σε 31/32 ΝΦ ασθενείς και θετικό σε 1/32. Εντάχθηκαν σε πρόγραμμα χρόνιας αιμοκάθαρσης 2/164 ασθενείς (vs 3/191 κατά
το 2019), 5/27 ασθενείς υποβλήθηκαν σε προσωρινή αιμοκάθαρση και 14/27 αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Απεβίωσαν 6/27 ασθενείς σταδίων 24, χωρίς να χρειαστούν αιμοκάθαρση, συμπεριλαμβανομένου του ασθενούς με το θετικό test, που κατέληξε λόγω COVID. Σε 2 ύποπτες περιπτώσεις
χρειάστηκε επείγουσα αιμοκάθαρση σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο πριν τη γνωστοποίηση του (αρνητικού) αποτελέσματος.
Συμπεράσματα: Κατά την περίοδο καθολικής απομόνωσης λόγω COVID-19 διαπιστώθηκε συγκριτική μείωση του αριθμού των εισαγωγών στο νοσοκομείο και των νοσηλευθέντων ΝΦ περιστατικών, με εμφανή μείωση αυτών στα καρδιολογικά τμήματα. Υπό λήψη προφυλακτικών μέτρων, η
πορεία των ΝΦ περιστατικών δεν παρουσίασε διαφορές σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
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πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ Προεδρείο: π. κούκη, Φ. παπουλίδου
ΕΦαΡΜΟγΗ τΗΣ ΜΕταΒΟΛΟΜικΗΣ αναΛΥΣΗΣ ΣτΗν αναγνωΡιΣΗ πΡωιΜων ΒιΟΔΕικτων
τΗΣ ΔΥΣΛΕιτΟΥΡγιαΣ τΗΣ πΕΡιτΟναΪκΗΣ ΜΕΜΒΡανΗΣ ΣΕ παιΔια ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ
καΘαΡΣΗ
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Βραβείο
«Σ. Παπασταμάτη»

α. κοντού1, ι. ντότης1, Ο. Μπέγου2,4, Β. καραβά1, Ε. παντερής3,4, X. Βιργιλίου2, 4, α. ταπάρκου1,
γ. Θεοδωρίδης2,4, Ε. γκίκα3,4, ν. πρίντζα1
Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
3
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
4
Biomic_Auth, BioanalysisandOmicsLab, ΚΕΔΕΚ, Ζώνη καινοτομίας, Θέρμη Θεσσαλονίκης
1
2

Σκοπός: Η περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) είναι η κύρια θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νεφρική
νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ). H ίνωση του περιτοναίου αποτελεί σοβαρή επιπλοκή στους ασθενείς αυτούς με κλινικό επακόλουθο την μη επαρκή
κάθαρση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή του μεταβολικού «αποτυπώματος» των παιδιών υπό ΠΚ και η συσχέτισή του με τη λειτουργικότητα του περιτοναίου και την επάρκεια της κάθαρσης καθώς επίσης και η ανάδειξη πιθανών βιοδεικτών που θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν
πρώιμα ή να προβλέψουν τη δυσλειτουργία του περιτοναίου.
Υλικό και Μέθοδος: Δείγματα ορού, ούρων και περιτοναϊκού εκπλύματος συλλέχθηκαν από 15 παιδιά με ΤΣΧΝΝ υπό ΠΚ. Τα δείγματα υποβλήθηκαν
σε στοχευμένη μεταβολομική ανάλυση ποσοτικού προσδιορισμού αμινοξέων και παραγώγων με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υδρόφιλης
αλληλεπίδρασης συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (HILIC-MS/MS).
αποτελέσματα: Τόσο το μεταβολικό προφίλ του ορού, όσο και αυτό του περιτοναϊκού εκπλύματος κατάφεραν να διαχωρίσουν τους ασθενείς υπό
περιτοναϊκή κάθαρση σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με τα κλινικά τους χαρακτηριστικά. Η διάρκεια περιτοναϊκής κάθαρσης, η ύπαρξη ή μη υπολειπόμενης διούρησης καθώς και οι τιμές ΠΚ της κρεατινίνης σχετίστηκαν με σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αρκετών μεταβολιτών, συμπεριλαμβανομένων της γλυκίνης, της κρεατινίνης, της προλίνης και 4-υδροξυ-προλίνης, της βαλίνης, της λευκίνης, της γλουταμίνης και του
γλουταμινικού οξέος. Πραγματοποιώντας μη προκατειλημμένη στατιστική ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) στο υπόστρωμα του περιτοναϊκού
εκπλύματος, οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δυο επιμέρους ομάδες με σημαντική διαφορά στα αμινοξέα λευκίνη, ισολευκίνη, βαλίνη και λυσίνη που
πρόβλεψε την έκπτωση της κάθαρσης που παρατηρήθηκε στους επόμενους 6 μήνες σε 2 ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της μεταβολομικής ανάλυσης μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στην εκτίμηση των ασθενών με ΤΣΧΝΝ υπό ΠΚ
καθώς φαίνεται να αντανακλά τον κλινικό φαινότυπο των ασθενών, τον λειτουργικό φαινότυπο της περιτοναϊκής μεμβράνης και ίσως να προβλέπει
την πτώση της επάρκειας κάθαρσης.

ΕπιΔΡαΣΕιΣ ΒιΟΣΥΜΒατων ΔιαΛΥΜατων πΕΡιτΟναΪκΗΣ καΘαΡΣΗΣ ΣΕ ΦαινΟτΥπΟΥΣ
ΕνΔΟΘΗΛιακων κΥτταΡων ΣΧΕτιΖΟΜΕνων ΜΕ τΗ ΦΛΕγΜΟνΗ
Β. Λιακόπουλος , R. Jagirdar , E. πιταράκη , π. Ζεμπεκάκης , X. Χατζόγλου , I. Στεφανίδης , Σ. Ζαρογιάννης
1

1,2

2

1

2

3

2

Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α’ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
1
2

Σκοπός: H Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ) έχει φανεί ότι οδηγεί σε ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος καθώς και γονιδίων που σχετίζονται με φλεγμονώδεις και ινωτικούς παράγοντες. Οι επιδράσεις των διαλυμάτων ΠΚ στα ενδοθηλιακά κύτταρα δεν έχουν μελετηθεί αναφορικά
με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επούλωση τραύματος και την ενδοθηλιακή προς μεσεγχυματική μετάβαση (EndMT) που
αποτελούν τμήματα της φλεγμονώδους αντίδρασης και της διαδικασίας επιδιόρθωσης κυτταρικών βλαβών του αγγειακού ενδοθηλίου.
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν EA.hy296 κύτταρα καλλιεργημένα σε αναλογία 1:1 ΠΚ με 20% FBS-RPMI θρεπτικό υλικό. Τα διαλύματα
ΠΚ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Extraneal, Nutrineal, Physioneal 1,36%, Physioneal 3,86%. Έγινε δοκιμασία κυτταρικής προσκόλλησης, επούλωσης πληγής για εκτίμηση της κυτταρικής κινητικότητας, συστολής γέλης κολλαγόνου με ενσωματωμένα κύτταρα και πολλαπλασιασμού σε 2D
και 3D σχηματισμό σφαιροειδών. Στα πειράματα ομάδας ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν EA.hy296 κύτταρα καλλιεργημένα σε 10% FBS-RPMI θρεπτικό
υλικό.
αποτελέσματα: Ο 2D κυτταρικός πολλαπλασιασμός την 3η ημέρα ήταν σημαντικά ελαττωμένος (p<0.001) σε όλα τα διαλύματα ΠΚ συγκριτικά με
την ομάδα ελέγχου. Ο 3D σχηματισμός σφαιροειδών ήταν σημαντικά μειωμένος στις ομάδες Extraneal, Nutrineal και Physioneal 3,86% (p<0.001)
συγκριτικά με τη μέση περίμετρο σφαιροειδών της ομάδας ελέγχου. Η κυτταρική προσκόλληση με Extraneal και Nutrineal ήταν σημαντικά μειωμένη
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (p<0.01). Η κυτταρική μετανάστευση ήταν σημαντικά μειωμένη μόνο στην ομάδα Physioneal 3,86% συγκριτικά
με την ομάδα ελέγχου (p<0.001). Η συστολή γέλης κολλαγόνου ήταν σημαντικά μειωμένη σε όλα τα διαλύματα ΠΚ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου
(p<0.05).
Συμπεράσματα: Τα διαλύματα ΠΚ μεταβάλλουν κυτταρικούς φαινοτύπους των ενδοθηλιακών κυττάρων που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Επιδρούν
αρνητικά στον πολλαπλασιασμό σε μονοστοιβάδες (2D) και στο σχηματισμό σφαιροειδών (3D). Τα EndMT χαρακτηριστικά της κυτταρικής κινητικότητας (2D) και της συστολής γέλης (3D) διαταράσσονται ομοίως. Δεδομένης της διαφοράς οσμωτικότητας των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν
τα αποτελέσματά μας χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
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22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔιαΧΡΟνικΗ ΜΕΛΕτΗ παΡακΟΛΟΥΘΗΣΗΣ των ΧαΡακτΗΡιΣτικων τΗΣ πΕΡιτΟναÏκΗΣ
ΜΕΜΒΡανΗΣ αΣΘΕνων ΣΕ πΕΡιτΟναÏκΗ καΘαΡΣΗ
Ο. Μπαλάφα1, α. ντούνι1, π. τσεκέ 2, κ. Ραψομανίκης1, Χ. παππάς1, Μ. Οικονόμου1, ι. Θεοδώρου1, Ε. ντουνούση1
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

1

ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»

2

Σκοπός: Διαχρονική παρακολούθηση της λειτουργίας της περιτοναϊκής μεμβράνης. Συσχέτιση της ανεπάρκειας υπερδιηθήματος με κλινικοεργαστηριακά δεδομένα και χαρακτηριστικά της μεμβράνης.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν ασθενείς της μονάδας μας με τουλάχιστον δύο τροποποιημένα PET τεστ (χρήση διαλύματος
γλυκόζης 3,86%, με προσωρινή αποχέτευση και ταυτόχρονη αιμοληψία στην 1η ώρα) τα τελευταία 9 έτη. Υπολογίσαμε τον λόγο D/P
κρεατινίνης,D/D0 γλυκόζης και το υπερδιήθημα (UF) στις 4 ώρες. Επίσης εκτιμήσαμε το sieving του νατρίου υπολογίζοντας το Dip/DP [(νάτριο διαλύματος στο χρόνο 0/νάτριο πλάσματος)-(νάτριο διαλύματος στη 1 ώρα /νάτριο πλάσματος)], την απομάκρυνση νατρίου στη μία ώρα και την ελεύθερη μεταφορά ύδατος (FWT). Συλλέξαμε κλινικά κι εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών.
αποτελέσματα: Αναλύσαμε 219 τροποποιημένα PET 85 ασθενών (διάμεσος ηλικία 64 έτη-εύρος 18-88). Τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης στο
αρχικό τεστ ήταν: D/P κρεατινίνης=0,74±0,11, D/D0γλυκόζης=0,28±0,08, DipDPNa=0,05±0,04, απομάκρυνση νατρίου στη μία ώρα=29,804 ±26,894
mmol/L, FWT=214,9±194,7 ml και UF =655,1±265,5 ml. Στην πολυπαραγοντική μελέτη παλινδρόμησης το υπερδιήθημα σχετιζόταν με το D/P κρεατινίνης, τη FWT και την απομάκρυνση νατρίου. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 36 μήνες (εύρος 2,4-143) και οι 23 ανέπτυξαν ανεπάρκεια
υπερδιηθήματος. Στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, οι τιμές των D/P κρεατινίνης, Dip/DP νατρίου, FWT και υπερδιηθήματος παρέμειναν σχετικά
σταθερές στα χρόνια. Εξετάζοντας τους παράγοντες που οδήγησαν σε ανεπάρκεια υπερδιηθήματος, το D/D0 γλυκόζης(OR=0.84, P=0.001), D/P
κρεατινίνης (OR=1.15, p<0.001), ο όγκος ούρων (OR=1.26, p=0.027) και η απομάκρυνση νατρίου (OR=0.99, p=0.003) ήταν στατιστικά σημαντικοί.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς μας παρουσίασαν σταθερή λειτουργία της μεμβράνης στην πάροδο του χρόνου. Η ανεπάρκεια υπερδιηθήματος σχετιζόταν με αυξημένο D/P κρεατινίνης και όγκο ούρων και μειωμένο D/D0 γλυκόζης και sieving νατρίου.
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πΟια Η ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ απωΛΕιαΣ των πΡωτΕΪνων Δια τΗΣ πΕΡιτΟναΪκΗΣ ΜΕΜΒΡανΗΣ
ΣτΗ καΡΔιαγγΕιακΗ ΘνΗτΟτΗτα των αΣΘΕνων ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ;
Μ. Θεοδωρίδης, Σ. παναγούτσος, ι. νεοφύτου, κ. κανταρτζή, Ε. Μουρβάτη, τ. Μπούντα, Χ. Σερίφ-Δαμάδογλου,
π. κρίκη, π. πασαδάκης, Η. Θώδης
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: H απώλεια των πρωτεϊνών δια της περιτοναϊκής μεμβράνης (Peritoneal protein loss-PPL) αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή δυσμενή
εξέλιξη της Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΠΚ). Η ακριβής ποσότητα του PPL εξαρτάται από το χρόνο παραμονής του διαλύματος στη περιτοναϊκή κοιλότητα, το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης, από τη συγκέντρωση της στο πλάσμα και από άλλους παράγοντες. Η PPL δυνητικά μπορεί να αποτελεί
δείκτη ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας όπως συμβαίνει και με την αλβουμινουρία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η προσπάθεια συσχέτισης της
PPL με την καρδιαγγειακή θνητότητα των ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση.
ασθενείς και Μέθοδος: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη 84 ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση (Α=54, Γ=30) με μέση ηλικία 65.2±17 έτη και
μέση διάρκεια σε ΠΚ 43.2±24.9 μήνες. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες σύμφωνα με τη συνολική ποσότητα πρωτεΐνης που απέβαλαν
στο τέλος της δοκιμασίας του τροποποιημένου Peritoneal Equilibration Test (PET), στην οποία το περιτοναϊκό διάλυμα (ΠΔ) ήταν 3.86% DW, με
όγκο πλήρωσης της περιτοναϊκής κοιλότητας τα 2 Lt και χρόνο παραμονής του τις 4 ώρες. Η συνολική ποσότητα της αποβαλλόμενης πρωτεΐνης
(gr) υπολογίστηκε από το γινόμενο της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης στο διάλυμα με το συνολικό αποβαλλόμενο όγκο ΠΔ στο τέλος του ΡΕΤ. Η
ομάδα Α απέβαλε συνολική ποσότητα πρωτεϊνών < 1.55 gr (median value) στο τέλος του PET test και η Ομάδα Β ≥ 1.55 gr. Υπολογίσθηκαν η συνολική και η καρδιαγγειακή επιβίωση των δύο ομάδων με ανάλυση Kaplan-Meier και συγκρίθηκαν με τη μέθοδο Log-Rank. Επίσης έγινε σύγκριση
της συνολικής και της καρδιαγγειακής επιβίωση των δύο ομάδων μετά από στάθμιση ως προς γνωστούς παράγοντες κινδύνου με Cox Regression
ανάλυση.
αποτελέσματα: Δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά την ηλικία, το ΒΜΙ, τον χρόνο εφαρμογής
της ΠΚ, τους δείκτες επάρκειας κάθαρσης (Kt/V), την υπολειμματική νεφρική λειτουργεία (όγκος ούρων & GFR), το προσφερόμενο υπερδιήθημα
στη δοκιμασία ΡΕΤ και την ταχύτητα διακίνησης των ουσιών (d/p της κρεατινίνης). Η συνολική επιβίωση των δύο ομάδων δε διέφερε κατά KaplanMeier (Log Rank p=0.55) αλλά ούτε και μετά τη στάθμισή τους (Cox Regression) ως προς ηλικία, παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, μέθοδο ΠΚ, χρησιμοποιούμενα διαλύματα, υπολειμματική νεφρική λειτουργία και του προσφερόμενου από την ΠΚ Kt/Vd. Όταν η καρδιαγγειακή θνητότητα των
δύο ομάδων όμως σταθμίσθηκε ως προς φύλο, ηλικία, παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, μέθοδο ΠΚ, τον τύπο των ΠΔ, την υπολειμματική νεφρική
λειτουργία και το Kt/Vd, διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντικά καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς της ομάδας Α με τη μικρότερη απώλεια λευκωμάτων (p=0.029). Το εύρημα επιβεβαιώθηκε και με Cox regression ανάλυση με την οποία αναζητήθηκαν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή
θνητότητα στους συγκεκριμένους ασθενείς. Διαπιστώθηκε ότι η απώλεια πρωτεϊνών στο ΠΔ, όπως υπολογίζεται από το PET, είναι ανεξάρτητος
παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο, όπως επίσης και η χρήση μη βιοσυμβατών ΠΔ (με αυξημένα προϊόντα διάσπασης γλυκόζης –
GDPs). (p=0.019 και p=0.04 αντίστοιχα)
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση της PPL με την καρδιαγγειακή θνητότητα και επιβίωση των
ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση. Επιπρόσθετα η χρήση περιτοναϊκών διαλυμάτων χαμηλών σε GDPs δυνητικά μπορεί να έχει θετική επίδραση
στην επιβίωση των ασθενών από καρδιαγγειακά αίτια. Για την επιβεβαίωσή των αποτελεσμάτων κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια τυχαιοποιημένων
μελετών.
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Η πΕΡιπατΗτικΗ αΡτΗΡιακΗ πιΕΣΗ ΕΧΕι ιΣΧΥΡΟτΕΡΗ ΣΥΣΧΕτιΣΗ ΜΕ τΗν καΡΔιαγγΕιακΗ
νΟΣΗΡΟτΗτα και ΘνΗτΟτΗτα αΣΘΕνων ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ ΣΕ ΣΥγκΡιΣΗ ΜΕ
τιΣ ΜΕτΡΗΣΕιΣ ιατΡΕιΟΥ
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π. γεωργιανός, Β. Βάϊος, π. Ζεμπεκάκης, Β. Λιακόπουλος
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Μεγάλες μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ανάστροφη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ιατρείου με τη θνητότητα σε ασθενείς
υπό περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Παραμένει ωστόσο άγνωστο εάν η 24ωρη περιπατητική ΑΠ έχει ισχυρότερη προγνωστική αξία σε αυτόν τον ειδικό
πληθυσμό ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της ΑΠ ιατρείου έναντι της 24ωρης ΑΠ στην πρόβλεψη της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών υπό ΠΚ.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 81 σταθερούς ασθενείς υπό ΠΚ πραγματοποιήθηκαν πρότυπες μετρήσεις ΑΠ στο ιατρείο μετά από 5λεπτη ανάπαυση σε
καθιστή θέση με την πιστοποιημένη συσκευή HEM-705 (Omron, Healthcare). Ακολούθως, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 24ωρη περιπατητική καταγραφή της ΑΠ με τη συσκευή Mobil-O-Graph (IEM, Germany).
αποτελέσματα: Σε μια διάμεση περίοδο προοπτικής παρακολούθησης 22 μηνών, 39 ασθενείς (48,1%) εμφάνισαν το σύνθετο καταληκτικό σημείο
του θανάτου, του μη θανατηφόρου εμφράγματος μυοκαρδίου ή του μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Στην ανάλυση επιβίωσης,
η συστολική αλλά όχι η διαστολική ΑΠ είχε προγνωστική αξία. Όταν η συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) ιατρείου και η 24ωρη ΣΑΠ αξιολογήθηκαν μαζί στο προγνωστικό μοντέλο, η 24ωρη ΣΑΠ, και όχι η ΣΑΠ ιατρείου, σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Όταν οι
ασθενείς διακρίθηκαν σε τεταρτημόρια, σε σύγκριση με το τεταρτημόριο αναφοράς 1 για την 24ωρη ΣΑΠ, το hazard ratio (HR) για το σύνθετο καταληκτικό σημείο ήταν 0,94 (95% CI: 0,31-2,83) στο τεταρτημόριο 2, 0,48 (95% CI: 0,15-1,54) στο τεταρτημόριο 3 και 2,72 (95% CI: 0,85-8,67)
στο τεταρτημόριο 4 (P=0,027). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση μεταξύ των τεταρτημορίων της ΣΑΠ ιατρείου και του σύνθετου
καταληκτικού σημείου (P=0,231)
Συμπέρασμα: Σε ασθενείς υπό ΠΚ, η 24ωρη περιπατητική ΣΑΠ φάνηκε να έχει υψηλότερη αξία από τη ΣΑΠ ιατρείου στην πρόβλεψη του κινδύνου
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας.

Ο ΒαΘΜΟΣ ΕπαΣΒΕΣτωΣΗΣ τΗΣ κΟιΛιακΗΣ αΟΡτΗΣ ΜΕταΒαΛΛΕι τΗν πΡΟγνωΣτικΗ
αΞια τΟΥ ΜαγνΗΣιΟΥ ΟΡΟΥ ωΣ πΡΟΣ τΗν ΘνΗτΟτΗτα των αΣΘΕνων ΣΕ πΕΡιτΟναΪκΗ
καΘαΡΣΗ
π. γιαννακόπουλος1, Ε. Δροσατάκη2, Σ. Φωκάς3, Ο. τσοτσορού1, π. γούναρη1, Μ. Θεοδωρίδης4, α. ντούνι5,
Ε. ντουνούση5, γ. τσιρπανλής3, κ. Στυλιανού2, π. πασαδάκης4, Σ. κατσούδας1, π. κυριαζής6, Δ. Μπαχαράκη1,
Δ. Βλαχάκος1
Νεφρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης
3
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
4
Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
5
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
6
Internal Medicine, Baystate University of Massasusetts, USA
1
2

Σκοπός: Η χαμηλή συγκέντρωση μαγνησίου ορού (serum Magnesium, sMg) συσχετίζεται με αυξημένη θνητότητα από κάθε αίτιο (ΘΚΑ) σε ασθενείς
υπό Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ). Η sMg συσχετίζεται αντίστροφα με τον βαθμό Eπασβέστωσης Kοιλιακής Aορτής (ΕΚΑ) (Leena Kauppila (LK) (εύρος
0 έως 24) σε πλάγιες ακτινογραφίες κοιλίας). Χαμηλό σκορ LK(0-4) έχει συσχετισθεί με μειωμένη θνητότητα σε ΠΚ. Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε την πιθανότητα η ΕΚΑ να επηρεάζει τη σχέση sMg και θνητότητας σε ασθενείς υπό ΠΚ.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε 95 σταθερούς ασθενείς υπό ΠΚ (51 άνδρες,44 γυναίκες), μέσης ηλικίας 63±14 έτη. Μετά την συλλογή δεδομένων
δημογραφικών και εργαστηριακών, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 2 περίπου έτη και καταγράφηκαν θάνατοι.
αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές sMg και ΕΚΑ ήταν 2,25±0,47 mg/dl και 6,65±5,94 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ
sMg και ΕΚΑ (rho=-0.225; p= 0.029). Σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 23 μηνών σημειώθηκαν 16 θάνατοι (17%). Διαπιστώθηκε μείωση της ΘΚΑ
κατά 78% για κάθε 1mg/dl αύξηση του sMg {crude HR: 0.22(95% CI, 0.06-0.78)}. Αναδείχθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ sMg και ΕΚΑ
(p=0.005) σε πολυπαραγοντικό μοντέλο ανάλυσης. Στην συνέχεια εξετάστηκε η συσχέτιση sMg και ΘΚΑ σε υποομάδες ΕΚΑ, υψηλό τριτημόριο
έναντι των κατωτέρων. Στους ασθενείς των κατώτερων τριτημορίων, η sMg ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για ΘΚΑ, ακόμα και όταν
συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο μονοπαραγοντικοί σημαντικοί παράγοντες ΘΚΑ: ηλικία, καρδιαγγειακή νόσος, χρόνο σε ΠΚ και δείκτης υποθρεψίας-φλεγμονής {adjusted HR: 0.14(95% CI, 0.02-0.098)}. Αντίθετα, στους ασθενείς με ΕΚΑ στο υψηλότερο τεταρτημόριο (>9), η sMg δεν είχε
προγνωστική αξία για την έκβαση σε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση.
Συμπέρασμα: Η προγνωστική αξία της sMg για θνητότητα από κάθε αίτιο στην ΠΚ φαίνεται πως εξαρτάται πολύ ισχυρά από το EKA score. Συνεπώς
η επίτευξη υψηλής sMg, όπως με τη χρήση διαλύματος ΠΚ υψηλής συγκέντρωσης σε μαγνήσιο, μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση μόνο σε ασθενείς
χωρίς σημαντική ΕΚΑ.
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πΡΟκΛινικΕΣ ΜΕΛΕτΕΣ ΜΕ τΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡιακων ΣΥνΟΔων (SYNTHETIC CHAPERONES)
ΣΕ πΟντικια ΜΕ ΣΥνΔΡΟΜΟ ALPORT
Χ. Οδιάτης1*, π. ιωάννου1*, α. Μαλατράς1, K. αντωνιάδου1, Μ. πιερή2, γ. παπαγρηγορίου1, K. Στυλιανού3, κ. Δέλτας1,4
Κέντρο Αριστείας - Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα - biobank.cy, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
3
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
4
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
1
2

*Αυτοί οι συγγραφείς είχαν ισότιμη συμβολή
Σκοπός: Το σύνδρομο Άλπορτ (ΣA) είναι μια σοβαρή κληρονομική σπειραματοπάθεια που προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν τις α-αλυσίδες του κολλαγόνου τύπου IV, το πιο άφθονο συστατικό της σπειραματικής βασικής μεμβράνης (ΣBM). Οι ασθενείς με ΣΑ στερούνται αποτελεσματικών θεραπειών πέρα από την αναστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης.
Υλικό και Μέθοδος: Αυτή η εργασία περιγράφει τη χορήγηση δύο μοριακών συνοδών (4-PBA και TUDCA) εγκεκριμένων από τον ομοσπονδιακό
οργανισμό φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), με στόχο τη θεραπεία δύο μοντέλων ποντικού με ΣΑ: ένα που φέρει τη μετάλλαξη Col4a3-p.Gly1332Glu σε
ομοζυγωτία και ένα που φέρει την ίδια μετάλλαξη σε σύνθετη ετεροζυγωτία με το Col4a3 knockout αλληλόμορφο. Τα ποντίκια από την κάθε ομάδα
υποβλήθηκαν σε αγωγή με τους μοριακούς συνοδούς ή τον διαλύτη για 2, 6 ή 12 μήνες.
αποτελέσματα: Μελέτες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (ΗΜ) έδειξαν ότι η ΣBM των ποντικών με ΣΑ που έλαβαν 4-ΡΒΑ, μετά την αγωγή 6-12 μηνών
έχει σημαντική βελτίωση στη μορφολογία, σε σύγκριση με ποντίκια που έλαβαν μόνο τον διαλύτη ή ποντίκια που έλαβαν TUDCA. Είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι οι ΗM μετρήσεις στη ΣBM έδειξαν 43% μείωση βλαβών και σημαντική μείωση της σοβαρότητας των βλαβών στα ποντίκια που
έλαβαν 4-ΡΒΑ. Δεν παρατηρήθηκαν δυσμενείς επιδράσεις στη ΣBM των ποντικών αγρίου τύπου στα οποία είχαν χορηγηθεί οι μοριακοί συνοδοί.
Επιπρόσθετα, η αλβουμινουρία και η ουρία στο αίμα μετά από 12μηνη αγωγή ποντικών με 4-ΡΒΑ δεν έχουν φθάσει στα υψηλά επίπεδα που είχαν
καταγραφεί σε ποντίκια με ΣA τα οποία δεν είχαν λάβει αγωγή (τιμή p <0,01).
Συμπεράσματα: Η θεραπεία για περίοδο 6 ή 12 μηνών με 4-PBA εμφανίζεται να αποκαθιστά σε επαρκή βαθμό τη μορφολογία της ΣBM και στα
δύο μοντέλα ποντικιών με ΣA. Απομένει να δείξουμε αν η θεραπεία αυτή με επανατοποθέτηση της εγκεκριμένης ουσίας 4-PBA (drug repurposing)
βελτιώνει και το προσδόκιμο επιβίωσης των ποντικών.
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Η ΕπιΔΡαΣΗ των miR-148b και let-7b ΣτΗν κΛινικΗ και ιΣτΟΛΟγικΗ ΕικΟνα τΗΣ IgA
νΕΦΡΟπαΘΕιαΣ και ΣΥΣΧΕτιΣΗ τΟΥΣ ΜΕ τΗν ΕκΒαΣΗ τΗΣ νΟΣΟΥ
Μ. Στάγκου1, π. Στρόππου2, ν. κουρή1, Δ.-Β. Δαϊκίδου1, Ε. Σαμπάνη1, G. Serino3, F. Sallustio3, G. De Palma3,
S.N. Cox3, C. Curci3, αικ. παπαγιάννη1, F.P. Schena3
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
3
C.A.R.S.O. Consortium, Bari, Italy
1
2

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει περιγραφεί η σημαντική επίδραση των miRNAs στην παθογένεια διαφόρων νοσημάτων. Τα let-7b και miR148b αποτελούν ρυθμιστές της γαλακτοζυλίωσης της IgA ανοσοσφαιρίνης. Σε προηγούμενη μελέτη μας εκτιμήθηκε η αξία των milet-7b και miR148b, όπως και των formulaUNICA και formulaCAU (Kidney Int 2016;89:683-692) στη διάγνωση της IgAN. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
αξιολόγηση της συσχέτισής τους με την κλινική και ιστολογική εικόνα κατά τη βιοψία, όπως και με την έκβαση της νόσου, σε Ελληνικό πληθυσμό.
ασθενείς και Μέθοδοι: Σε 61 ασθενείς με IgAN, μετρήθηκαν, με real time PCR, τα επίπεδα ορού των let-7b και miR-148b, και μελετήθηκαν αναδρομικά τα κλινικά και ιστολογικά ευρήματα (Oxford classification, MEST-C) κατά τη διάγνωση, όπως και η θεραπευτική αντιμετώπιση, και αξιολογήθηκε η προγνωστική αξία των miRNAs και των εξισώσεων formulaUNICA και formulaCAU στην εμφάνιση και έκβαση της νόσου.
αποτελέσματα: Δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των miRNAs και eGFR, Uprot, MESTscore κατά τη διάγνωση. Ωστόσο,
η ύπαρξη μηνοειδών σχηματισμών (C0, C1, C2) σχετίζονταν με τα επίπεδα των let7b (12,7±15,2 vs. 2,6±3,3 vs. 0,84±0,24, p=0,008, αντίστοιχα) και
formulaCAU (0,37±2,4 vs. -1,3±1,3 vs. -2,11±1,3, p=0,02). Η eGFR(last) κατά το τέλος της παρακολούθησης, 8,5±5,7έτη, συσχετίστηκε με τα επίπεδα milet7b (R=-0.33, p=0.01), formulaUNICA(R=-0,42, p=0.002) και formulaCAU (R=-0.39, p=0.004). Η έκβαση της νόσου μετά τη χορήγηση
κορτικοειδών, εμφάνιζε συσχετίσεις με: milet7b: 2±2 vs. 6,8±13 vs. 14,4±15, p=0,04, formulaUNICA: -1,3±0,8 vs. -0,96±2 vs. 0,99±2,3, p=0,02 και
formulaCAU: -1,4±0,8 vs. -0,99±2,1 vs. 1,05±2,4, p=0,02, για μη απάντηση, μερική, και πλήρη ύφεση, αντίστοιχα. Παρόμοιες συσχετίσεις δεν διαπιστώθηκαν για ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν μόνο με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου.
Συμπεράσματα: Tα miRNA milet7b και miRNA148b εκτός από τη διάγνωση της IgAN, μπορούν να αποτελέσουν βιοδείκτες για την πρόγνωση της
νόσου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με στεροειδή.
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AMOIBAIA τΡΟπΟπΟιΗΣΗ τΗΣ ΕπιΔΡαΣΗΣ ΜΕταΞΥ τΗΣ αΔιπΟνΕκτινΗΣ και ΥΨΗΛΗΣ
πΥκνΟτΗταΣ ΛιπΟπΡωτΕινΗΣ ωΣ παΡαγΟντΕΣ κινΔΥνΟΥ για τα καΡΔιαγγΕιακα
ΕπΕιΣΟΔια ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΣακΧαΡωΔΗ ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ 2
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Σ. Ρουμελιώτης1,3, Β. Λιακόπουλος1, α. Ρουμελιώτης1, κ. Λειβαδίτης1, Σ. παναγούτσος2, G. D’ Arrigo3, G. Tripepi3
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α’ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
3
Institute of Clinical Physiology (IFC-CNR), Clinical Epidemiology and Physiopathology of Renal Diseases and Hypertension of Reggio Calabria, Italy
1
2

Σκοπός: Να διερευνηθεί αν η υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL) ασκεί επίδραση στη συσχέτιση της αδιπονεκτίνης με την εμφάνιση καρδιαγγειακής (ΚΑ) θνητότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), και αντιστρόφως.
Υλικό και Μέθοδος: 106 ασθενείς με ΣΔ2>10 έτη και νεφρική λειτουργία που κυμαινόταν από φυσιολογική έως και ΧΝΝ σταδίων 1-5 παρακολουθήθηκαν για 7 έτη με καταληκτικό σημείο τα ΚΑ επεισόδια. Η θνητότητα από άλλη αιτία εκτός ΚΑ νόσου θεωρήθηκε ως ανταγωνιστικό γεγονός.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 49 ασθενείς εμφάνισαν ΚΑ επεισόδια (28 θανατηφόρα και 21 μή θανατηφόρα). Σε μοντέλα
αναλογικού κινδύνου Fine/Gray, η HDL χοληστερόλη τροποποιούσε ισχυρά τη συσχέτιση ανάμεσα στην αδιπονεκτίνη και την εμφάνιση ΚΑ επεισοδίων
τόσο σε μονοπαραγοντική ανάλυση (P=0.011), όσο και σε πολυπαραγοντική ανάλυση, προσαρμοσμένη για το φύλο και τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR), (P=0.010). Η προστατευτική επίδραση για την εμφάνιση ΚΑ επεισοδίων που προέκυπτε από κάθε αύξηση της αδιπονεκτίνης κατά 1 μg/ml αυξανόταν προοδευτικά παράλληλα με την αύξηση των τιμών της HDL χοληστερόλης. Επιπροσθέτως, η αδιπονεκτίνη
πλάσματος επίσης τροποποιούσε την προστατευτική επίδραση της HDL χοληστερόλης στα ΚΑ επεισόδια τόσο σε μονοπαραγοντικά όσο και σε
πολυπαραγοντικά μοντέλα αναλογικού κινδύνου.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με ΣΔ2 και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, η HDL χοληστερόλη αυξάνει την προστατευτική επίδραση της αδιπονεκτίνης στα ΚΑ και αντιστρόφως, η αδιπονεκτίνη πλάσματος αυξάνει την προστατευτική επίδραση της HDL χοληστερόλης έναντι των ΚΑ επεισοδίων. Τα ευρήματα μας συνηγορούν με την υπόθεση ότι η HDL χοληστερόλη πιθανώς εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της συσχέτισης της
αδιπονεκτίνης με την εμφάνιση ΚΑ επεισοδίων.

Η πΡΟγνωΣτικΗ αΞια των ΕπιπΕΔων κΛωΘΟΥΣ πΛαΣΜατΟΣ για τΗν ΕΜΦανιΣΗ
καΡΔιαγγΕιακων ΣΥΜΒαΜατων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
Ε. Μέμμος1, π. Σαραφίδης1, π. πατεινάκης2, α. τσιαντούλας1,3, Δ. Φαϊτατζίδου1, π. γιαμαλής1, Β. Βασιλικός4,
αικ. παπαγιάννη1
Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
4
Γ΄ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
1
2

Εισαγωγή - Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Κλωθούς και FGF-23 και της εμφάνισης καρδιαγγειακών
επεισοδίων σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, καθώς αυτή παραμένει ασαφής.
ασθενείς και Μέθοδοι: Σε 79 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση μετρήθηκαν τα επίπεδα Κλωθούς και FGF-23, και εκτιμήθηκε η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα αγωγής σφυγμικού κύματος (cfPWV) και το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των κοινών καρωτίδων (ccIMT). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για
5,5 έτη. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο ήταν η θνητότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας, ή η εμφάνιση μη θανατηφόρου ΟΕΜ ή μη θανατηφόρου
ΑΕΕ. Τα δευτερεύοντα σημεία ήταν: (i) η θνητότητα κάθε αιτιολογίας, (ii) η καρδιαγγειακή θνητότητα και (iii) ο συνδυασμός της θνητότητας κάθε αιτιολογίας, του μη θανατηφόρου ΟΕΜ, του μη θανατηφόρου ΑΕΕ, της ανάνηψης μετά από καρδιακή ανακοπή, της διενέργειας επέμβασης στεφανιαίας επαναγγείωσης, της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και της εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.
αποτελέσματα: Η αθροιστική ελευθερία από το πρωτεύον σημείο ήταν 31% για την ομάδα χαμηλής Κλωθούς (≤745 pg/ml) και 53% για την ομάδα
υψηλής Κλωθούς (>745 pg/ml) (logrank p=0,017), HR: 2,137, 95%CI 1,124-4,065. Η αθροιστική επιβίωση δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο
ομάδων (44% έναντι 56%, p=0,107), αλλά η αθροιστική καρδιαγγειακή επιβίωση (63% έναντι 88%, p=0,029) και η αθροιστική ελευθερία από το
σύνθετο καταληκτικό σημείο (18% έναντι 45%, p=0,009) ήταν σημαντικά χαμηλότερα στην ομάδα χαμηλής Κλωθούς. Σε ένα πολυπαραγοντικό
μοντέλο παλινδρόμησης Cox, η συσχέτιση της χαμηλής Κλωθούς με το πρωτεύον τελικό σημείο παρέμεινε σημαντική μετά από ανά βήμα προσαρμογή για τους παραγόντες: cFGF3-23, iPTH, Ca x P, για κοινούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, τη cfPWV και το ccIMT [Μοντέλο 6: HR:
2,759, 95%CI 1,223-6,22 4, p=0,014].
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, τα χαμηλά επίπεδα Κλωθούς συσχετίζονται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων και με τη
θνητότητα, ανεξάρτητα από κοινούς παράγοντες κινδύνου, παράγοντες που σχετίζονται με τη διαταραχή των οστών και των μετάλλων, και τα ενδιάμεσα καταληκτικά σημεία cfPWV και ccIMΤ.
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Η ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΕνΕΡγΟπΟιΗΣΗΣ τΟΥ ανΟΣιακΟΥ ΣΥΣτΗΜατΟΣ ΣτΗν αναπτΥΞΗ
αΘΗΡωΜατικων αΛΛΟιωΣΕων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
αικ. Λυσίτσκα1, ν. γαλάνης2, ι. Σκάνδαλος3, Χ. νικολαΐδου4, κ. τιγκιρόπουλος5, ι. Λαζαρίδης5, ν. αντωνιάδης6,
Δ. παπαδοπούλου1, αικ. παπαγιάννη7, Μ. Στάγκου7
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου»
3
Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
4
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
5
Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
6
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
7
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
1
2

Σκοπός: Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν την πιθανότητα ενεργοποίησης ανοσολογικών μηχανισμών στην έναρξη και εξέλιξη της αθηρωματικής
νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του ρόλου της ενεργοποίησης ανοσολογικών μηχανισμών στα τοιχώματα των αγγείων
ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) και η συσχέτιση με κλινικο-εργαστηριακούς δείκτες αθηρωμάτωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν ιστολογικά παρασκευάσματα κερκιδικής αρτηρίας, τα οποία ελήφθησαν κατά τη διενέργεια αορτοφλεβικής
επικοινωνίας σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου V, ελέγχθηκε η διήθηση από Τ(CD3), Β(CD20) λεμφοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα(CD34),
μακροφάγα(CD68), μυοϊνοβλάστες(α-SMA), και παράγοντες που προάγουν (Receptor activator of Nuclear factor –kB, RANKL) ή αναστέλλουν
[Matrix carboxyglutamic acid protein (MPG), osteoprotegenine (OPG)] την επασβέστωση, η οποία αξιολογήθηκε με τις χρώσεις von Kossa και Verhoeff-VanGieson elastic. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ομάδα Α: ΧΝΝ-V πριν την ένταξη (n=25, Mηλικία=63,8±12χρ), ομάδα Β: ΧΝΝ υπό
ΤΝ για >3έτη (n=15, Mηλικία=64,8±12χρ). Καταγράφτηκαν εργαστηριακά ευρήματα και εκτιμήθηκε το πάχος του έσω–μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας (common carotid intima-media thickness-IMT). Παρασκευάσματα κερκιδικών αρτηριών από ομάδα ελέγχου ατόμων παρόμοιας ηλικίας,
με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των ευρημάτων.
αποτελέσματα: Μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου διαπιστώθηκαν διαφορές στην ένταση της έκφρασης MPG (chi-square=8,8, p=0,01), RANKL
(chi-square=9,7, p=0,007) και osteoprotegerin (chi-square=9,7, p=0,007). Σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της έντασης von Kossa και
Verhoeff-VanGieson elastic με CD3(p=0,03 και p<0,0001, αντίστοιχα), CD20(p=0,05 και p<0,0001, αντίστοιχα), CD68(p=0,001 και p<0,0001, αντίστοιχα), όπως και των τιμών του ΙΜΤ και της έκφρασης α-SMA(r=0,3, p=0,03), CD68(r=0,3, p=0,03), MPG(r=0,4, p=0,007), RANKL(r=0,4, p=0,007),
OPG(r=0,4, p=0,007). Μεταξύ των ομάδων Α και Β υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα παραθορμόνης (198±76 vs. 288±130, p=0.02), όπως και έκφρασης CD68, MPG, RANKL, OPG.
Συμπεράσματα: Η αθηρωματική νόσος στη ΧΝΝ και οι κλινικές επιπτώσεις της φαίνονται να σχετίζονται άμεσα με τη φλεγμονώδη διήθηση των
αγγείων από Τ, Β λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και μυοϊνοβλάστες, όπως και από παράγοντες που επιδρούν στην επασβέστωση.
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ΔιΕΡΕΥνωνταΣ τΗν αΥτΟΣωΜικΗ ΕπικΡατΟΥΣα ΔιαΜΕΣΗ ΣωΛΗναΡιακΗ νΕΦΡΟπαΘΕια
MUC1 (ADTKD-MUC1) ΣΕ κΥπΡιΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ – ΜΟΡιακΗ αναΛΥΣΗ, ΛΕπτΟΜΕΡΗΣ
καταγΡαΦΗ κΛινικων ΣτΟιΧΕιων και ΕΡΕΥνα για απΟΔΟτικΗ ΘΕΡαπΕια
γ. παπαγρηγορίου1, Χ. Σταύρου2, α. Χριστοφίδη1, Μ. Živna3, J. Roignot4, K. Kidd5, S. Kmoch3,5, A.J. Bleyer3,5,
A. Greka4, K. Δέλτας1,6
Kέντρο Αριστείας - Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα - biobank.cy, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Πάφος
3
Research Unit for Rare Diseases, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Πράγα, Τσεχία
4
Kidney Disease Initiative, Broad Institute of Harvard and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
5
Section of Nephrology, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
6
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
1
2

Σκοπός: Η Αυτοσωμική Επικρατούσα Διάμεση Σωληναριακή Νεφροπάθεια MUC1 (ADTKD-MUC1) προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο MUC1,
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Mucin-1. Η εξέλιξη της νόσου επηρεάζεται από αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους, ενώ η απουσία σαφών παθογνωμονικών κριτηρίων δυσκολεύει τη διάγνωση. Η ένθεση ενός νουκλεοτιδίου κυτοσίνης (27dupC) σε μια περιοχή με επαναλήψεις στο γονίδιο MUC1
αποτελεί τη συχνότερη μοριακή αιτία και προκαλεί μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου δημιουργώντας ένα νεοπεπτίδιο. Στην επαρχία Πάφου,
εντοπίζεται μια πολυπληθής ομάδα ασθενών. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η κλινική και μοριακή διερεύνηση Κυπρίων ασθενών, η εύρεση νέων
μεταλλάξεων και η προετοιμασία τους για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες.
Υλικό και Μέθοδος: Για >25 χρόνια μελετούμε και καταγράφουμε πληροφορίες από Κύπριους ασθενείς. Στη μελέτη περιλαμβάνονται >400 άτομα
που ελέγχθηκαν για μεταλλάξεις στο MUC1. Ασθενείς με υποψία νόσου ελέγχονται τόσο για την έκφραση του νεοπεπτιδίου MUC1 στα ούρα τους
όσο και για μεταλλάξεις σε άλλα συναφή γονίδια. Ταυτόχρονα, επιλέχθηκαν 46 ασθενείς που παρακολουθούνται στενά τα τελευταία χρόνια και
συμμετείχαν σε κλινική μελέτη που σχεδιάστηκε για την ανεύρεση βιοδεικτών, για χρήση σε μελλοντικές κλινικές μελέτες.
αποτελέσματα: Συνολικά 160 ασθενείς φέρουν την μετάλλαξη 27dupC (1:580 κατοίκους στην Πάφο). Η μέση ηλικία ΤΣΧΝΑ είναι τα 56.8 έτη και
σ’ αυτό φτάνουν περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες. Ταυτόχρονα, βρέθηκαν 13 οικογένειες με νέες μεταλλάξεις στο γονίδιο MUC1, μία με μετάλλαξη στο γονίδιο UMOD και μία στο γονίδιο REN.
Συμπεράσματα: Η μεγάλη συχνότητα της νόσου στο νησί αλλά και η εύρεση αρκετών νέων οικογενειών με νέες μεταλλάξεις στο γονίδιο MUC1
δείχνουν πως η νόσος αυτή είναι ενδεχομένως συχνότερη απ’ ότι πιστεύαμε αρχικά. Συνεπώς, ο ενδελεχής μοριακός έλεγχος είναι απολύτως αναγκαίος για την διάγνωση της νόσου, ενώ φαίνεται πως μεταλλάξεις σε συναφή γονίδια εξηγούν τη νόσο σε άλλους ασθενείς με παρόμοια συμπτωματολογία.
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ΔιΕΡΕΥνΗΣΗ των παΡαγΟντων πΟΥ ΣΧΕτιΖΟνται ΜΕ τΗν ταΧΕια ΕΞΕΛιΞΗ, τΗν ΕνΔΕιΞΗ
ΧΟΡΗγΗΣΗΣ TOLVAPTAN και τΗ πΡΟγνωΣΗ ΣτΗ πΟΛΥκιΣτικΗ νΟΣΟ των νΕΦΡων
Μ. κωστοπούλου , Μ. Λουκά , Σ. Φωκάς , α. Δρακόπουλος , Ε. τίγκα , κ. κανελλοπούλου , Β. γκίκα ,
α. κουτσογιάννη2, Μ. τσαγκατάκης3, κ. Λυμπερόπουλος2, γ. τσιρπανλής1
1

1

1

1

1

1

1

Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων Γ.Ν. Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
3
Διαγνωστικό Κέντρο, «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα
1
2

Σκοπός: Η χορήγηση της πρώτης ειδικής αγωγής στους ασθενείς με Πολυκυστική Νόσο των Νεφρών (ΠΚΝ) που κληρονομείται με επικρατούντα
χαρακτήρα γίνεται εφ’ όσον υπάρχουν ενδείξεις ταχείας εξέλιξης. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συσχέτιση των δεικτών κληρονομησιμότητας, του
ατομικού αναμνηστικού και των κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων μιας μεγάλης ομάδας ασθενών με ΠΚΝ με την ταχεία εξέλιξη και την πρόγνωση της νόσου.
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο που παρακολουθούνται στο ιατρείο ΠΚΝ του Νοσοκομείου μας και υποβλήθηκαν σε Μαγνητική Τομογραφία με την οποία έγινε μέτρηση του Συνολικού Όγκου Νεφρών (ΣΟΝ), δείκτη βαρύτητας της νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη τον
σταθμισμένο ως προς το ύψος ΣΟΝ (Υ-ΣΟΝ) και την ηλικία τους, ταξινομήθηκαν σε 5 κατηγορίες (1A,1B, 1C, 1D, 1E), σύμφωνα με την Απεικονιστική
Κατηγοριοποίηση κατά Mayo Clinic (ΑΚΜC). Βάσει αυτής και συντελεστών για φύλο, φυλή και νεφρική λειτουργία έγινε εκτίμηση του πιθανού
χρόνου εγκατάστασης Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΝ). Τέλος, επιλέχθηκαν ποιοι ασθενείς είχαν ένδειξη να λάβουν
tolvaptan (κατηγορίες 1C, 1D, 1E με e-GFR ≥ 25 ml/min και ηλικίας < 55 ετών) και ποιοι όχι. Με διαφορετικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης
διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των χαρακτηριστικών των ασθενών με τα παραπάνω αναφερόμενα ευρήματα και κατηγοριοποιήσεις των ασθενών.
αποτελέσματα: Από τους συνολικά 158 ασθενείς της μελέτης, 5% ταξινομήθηκαν στην ΑΚΜC 1Α, 20% στην 1Β, 34% στην 1C, 25% στην 1D και
16% στην 1E. Στη πολυπαραγοντική ανάλυση, η ηλικία του ασθενούς (p=0,01), το ανδρικό φύλο (p<0,001), η ηλικία στην οποία ο πάσχων γονέας
έφθασε σε ΤΣΧΝΝ (ηλ. γον. σε ΤΣ)(σταθμισμένη ως προς την ηλικία του ασθενούς) (p< 0,001) και η λευκωματουρία (π=0,04), σχετίστηκαν σημαντικά
με το Υ-ΣΟΝ. Η ηλ. γον. σε ΤΣ διέφερε σημαντικά ανάλογα με την ΑΚΜC του τέκνου (mean±(SD)), 70,83 (12,90) στην 1A, 63,79 (11,39) στην 1B,
57,32 (10,42) στην 1C, 51,42 (9,18) στην 1D και 47,94 (5,73) έτη στην 1E, (p < 0,001). Παρόμοια, η παρουσία και η ηλικία διάγνωσης της υπέρτασης
διέφερε σημαντικά ανάμεσα στους ασθενείς ανάλογα με την ΑΚΜC (p =0.004 και 0.003). Οι 104 ασθενείς που βρέθηκε ότι είχαν ένδειξη χορήγησης
tolvaptan είχαν μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση της νόσου και της υπέρτασης ενώ μικρότερη ήταν επίσης η ηλ. γον. σε ΤΣ (p<0,001 σε όλα).
Τέλος, οι παράγοντες που σχετίστηκαν με την εκτίμηση για το πότε ο ασθενής θα φθάσει σε ΤΣΧΝΝ ήταν η παρουσία υπέρτασης, το υψηλό ουρικό
οξύ και η ηλ. γον. σε ΤΣ (p = 0,001, 0,02 και 0,01, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Η ηλ. γον. σε ΤΣ, ως δείκτης κληρονομησιμότητας, σχετίστηκε σημαντικά με χειρότερο φαινότυπο, βαρύτερη πρόγνωση και ένδειξη
για αγωγή με tolvaptan στους ασθενείς με ΠΚΝ. Η παρουσία υπέρτασης, η πρώιμη διάγνωση της νόσου και της υπέρτασης, η λευκωματουρία και
το ανδρικό φύλλο αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για ταχεία εξέλιξη της νόσου.
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ΣΥγκΡιτικΗ ΜΕΛΕτΗ τΗΣ κΛινικΗΣ ΕικΟναΣ και τΗΣ ΕκΒαΣΗΣ των αΣΘΕνων ΜΕ
ανΟΣΟπΕνικΗ αγγΕιιτιΔα ΜΕ ή ΧωΡιΣ πΡΟΗγΟΥΜΕνΟ ιΣτΟΡικΟ αΥτΟανΟΣΗΣ νΟΣΟΥ
Σ. Λιονάκη1, Σ. Μαρινάκη1, Σ. Φραγκιουδάκη1, Ε. καλαϊτζάκης1, π. καλογερόπουλος1, γ. Λιάπης2, α. τζιούφας3,
ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
3
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Να μελετηθούν οι τυχόν διαφορές στην κλινική εικόνα και την έκβαση μεταξύ των ασθενών με ανοσοπενική αγγείτιδα, που είχαν ιστορικό
άλλου αυτοάνοσου νοσήματος κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης της νόσου συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν είχαν τέτοιο ιστορικό.
Υλικό και Μέθοδοι: Από 304 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη ανοσοπενική αγγειίτιδα, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ατομικό αναμνηστικό υπήρχαν διαθέσιμες συνολικά σε 235 ασθενείς (77.3%). Από αυτούς οι 60 (25.5%) είχαν ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος πριν τη διάγνωση
της αγγειίτιδας που ήταν σύνδρομο Sjogren, νόσος Crohn, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, ψωρίαση, ρευματοειδής αρθρίτιδα και σκληρόδερμα.
αποτελέσματα:
Χαρακτηριστικό

Ασθενείς με ιστορικό
αυτοάνοσου νοσήματος

Ασθενείς χωρίς ιστορικό
αυτοάνοσου νοσήματος

Mean (sd) ή N(%)

Ν=60

Ν=175

Ηλικία (έτη)

53.9(16.03)

51.2(15.8)

0.88

Φύλο (άρρεν)

26(43.3%)

99(56.5%)

0.67

ANCA τύπος
P/MPO-ANCA
C/PR3-ANCA
Negative

58.6%
37.9%
3.4%

42.0%
55.0%
1.8%

0.03

κλινικός φαινότυπος
Μικροσκοπική πολυαγγείτιδα
Συστηματική κοκκιωμάτωση
Νόσος περιορισμένη στο νεφρό

53.4%
22.4%
24.1%

40.9%
46.6%
13.45

0.09
0.0012
0.057

Νεφρική προσβολή
Πνευμονική συμμετοχή
ΩΡΛ συμμετοχή

70%
33.3%
13.3%

80.9%
44.5%
31.2%

0.8
0.14
0.009

Κρεατινίνη ορού στη
νεφρική βιοψία (mg/dl)

2.3(±1.94)

5.1(±3.96)

P<0.0001

Έκβαση νόσου
Ύφεση
Νόσος ανθεκτική στη θεραπεία
Υποτροπή
ΧΝΝΤΣ

89.2%
10.7%
16.0%
11.1%

85.5%
15.2%
34.2%
13.4%

0.5
0.411
0.017
0.66

Υποτροπή
PR3-ANCA ασθενείς
MPO-ANCA ασθενείς

19.0%%
10.7%

47.7%
18.35%

0.02
0.37

p-value

0.47

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ανοσοπενική αγγείτιδα και ιστορικό αυτοάνοσης νόσου είχαν σαφείς διαφορές στη κλινική εικόνα και την έκβαση
της νόσου, συμπεριλαμβανομένης του ορολογικού φαινότυπου (P/MPO-ANCA) και της μικρότερης πιθανότητας υποτροπής μετά την επίτευξη
ύφεσης, συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό αυτοανοσίας στο παρελθόν. Επίσης οι ασθενείς με νεφρική προσβολή είχαν ηπιότερη
νεφρική δυσλειτουργία κατά τη νεφρική βιοψία.
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ΘΕΡαπΕια ΣΥντΗΡΗΣΗΣ τΗΣ ΜικΡΟΣκΟπικΗΣ αγγΕιιτιΔαΣ (Μα) ΜΕ MABTHERA.
Η ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
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Ε. Δροσατάκη, Δ. Λυγερού, κ. Δερμιτζάκη, Σ. Μαραγκού, Σ. Στρατάκης, Σ. Στρατήγης, ν. κρουσταλάκης,
Μ. κουτσάκη, Ε. Δαφνής, κ. Στυλιανού
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Αναλύθηκαν 16 κλινικές περιπτώσεις μικροσκοπικής αγγειίτιδας (13 γυναίκες),στις οποίες χρησιμοποιήθηκε θεραπεία συντήρησης με mabthera
χωρίς στεροειδή, σε δόση 375mg/m2 τους μήνες 1 (2 δόσεις), 6, 12 και 18 μετά τη θεραπεία εφόδου (πρωτόκολλο MAINRITSAN). Η μέση ηλικία
των ασθενών ήταν 62,9±16 και παρακολουθήθηκαν για 3±2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Το 75% είχαν pANCA, το 12.5% cANCA
και 12.5% ANCA αρνητική αγγειίτιδα. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με βιοψία νεφρού στο 67% των περιπτώσεων και σε 14 ασθενείς η διάγνωση της
ΜΑ ήταν πρωτοδιάγνωση ενώ σε 2 επρόκειτο για υποτροπή μετά από διακοπή θεραπείας συντήρησης με αζαθειοπρίνη. Για τη θεραπεία εφόδου
χορηγήθηκαν iv & peros στεροειδή μαζί με 6 μηνιαίες ενδοφλέβιες ώσεις κυκλοφωσφαμίδης (87,5%) ή 4 εβδομαδιαίες ώσεις mabthera (12,5%).
Tο 37.5% υπεβλήθη και σε πλασμαφαίρεση λόγω πνευμονικής αιμορραγίας ή ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας.
Στα 3 χρόνια παρακολούθησης μόνο 2 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία συντήρησης με mabthera υποτροπίασαν και 4 (25%) παρουσίασαν λοιμώξεις
(2 πνευμονία και 2 κυτταρίτιδα κνήμης). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι2 ασθενείς που παρουσίασαν υποτροπή, δεν ολοκλήρωσαν το σχήμα συντήρησης
είτε λόγω βαριάς ανοσοκαταστολής κατά την κρίση του θεράποντος (IgG ορού<400) είτε λόγω χειρουργικής επέμβασης που απαιτούσε διακοπή
της ανοσοκαταστολής. Όλες οι υποτροπές έλαβαν θεραπεία με νέα ώση mabthera, χωρίς να παρουσιάσουν μέχρι τώρα νέα υποτροπή.
Tα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά (πίνακας 1), καθώς το 25% διατηρεί φυσιολογική νεφρική λειτουργία, το 62,5%
έχει χρόνια νεφρική νόσο κυρίως λόγω παραμονής μη νεφρωσικού επιπέδου πρωτεινουρίας ενώ ένα 12.5% προσήλθε με τελικό στάδιο ΧΝΝ και
παρέμεινε σε ΑΜΚ αλλά με πλήρη ύφεση των εξωνεφρικών εκδηλώσεων της αγγειίτιδας. Συμπερασματικά η θεραπεία συντήρησης της ΜΑ με
mabthera είναι ασφαλής και αποτελεσματική.
Πίνακας 1

N

Minimum

Maximum

Mean±SD

Κρεατινίνη προσέλευσης

16

1,1

15,5

4,7±3,6

Κρεατινίνη τελική

16

,9

10

2,4±2,2

TKE προσέλευσης

16

24

141

97±37

ΤΚΕ τελική

16

3

55

25.4±17,8

Τίτλος ΜΡΟ ή PR3 προσέλευσης

16

20

160

144,3±41,6

Τίτλος ΜΡΟ ή PR3 τελικός

16

0

160

28,6±50,6

ΕπιΔΡαΣΗ τΟΥ ινΣΟΥΛινΟΜΟΡΦΟΥ αΥΞΗτικΟΥ παΡαγΟντα -1 ΣτΗν ΟΣτικΗ πΥκνΟτΗτα
και τΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ ΕΥπαΘΕιαΣ Στα παιΔια ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟΣ
Β. καραβά , ι. ντότης , α. κοντού , κ. κολλιός , Β. Λιακόπουλος, ν. πρίντζα
1

1

1

2

1

Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα-1 (IGF-1), της οστικής πυκνότητας και του συνδρόμου
ευπάθειας στα παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).
Υλικό και Μέθοδος: Η οστική πυκνότητα οσφυϊκής μοίρας, η μυϊκή μάζα (ΜΜ) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), καταγράφηκαν σε 43 παιδιά
(27 αγόρια, 16 κορίτσια) με διάμεση ηλικία 15,3 έτη. Το σύνδρομο ευπάθειας ορίστηκε ως η παρουσία ≥ 3 κριτηρίων: (1) δείκτης μάζας σώματος
(ΔΜΣ) ανάλογα με την ηλικία του ύψους z-score ή ύψος z-score <-1,65 SD, (2) ΜΜ z-score <- 1,65 SD (3) αναφερόμενη κούραση από τον γονέα
ή το παιδί και (4) CRP> 3 mg/L.
αποτελέσματα: Ο IGF-1 ήταν χαμηλότερος σε ασθενείς με χαμηλό ΔΜΣ ή ύψος (30,2%) (p = 0,001), ελαττωμένη ΜΜ (55,8%) (p = 0,001) και κόπωση (23,3%) (p = 0,003) και συσχετίστηκε με την οστική πυκνότητα (r = 0,542, p <0,001). Ο IFG-1 ήταν ένας παράγοντας κινδύνου για το σύνδρομο
ευπάθειας (9 ασθενείς) (OR 0.282, 95% CI 0.092-0.886) και χαμηλής οστικής πυκνότητας (<-1.65SDS) (OR 0.302, 95% CI 0.092-0.990) μετά από
προσαρμογή για την ηλικία, φύλο και στάδιο ΧΝΝ. Η οστική πυκνότητα ήταν μικρότερη σε ασθενείς με σύνδρομο ευπάθειας (p = 0,020) και σχετίζεται
με το σύνδρομο ευπάθειας (OR 0,250, 95% CI 0,071-0,883) μετά από προσαρμογή για την ηλικία, φύλο και στάδιο ΧΝΝ. Η σχέση μεταξύ της
οστικής πυκνότητας και του συνδρόμου ευθραυστότητας έχασε τη στατιστική σημαντικότητα μετά από προσαρμογή για τον IGF-1.
Συμπέρασμα: Τα χαμηλά επίπεδα IGF-1 συνιστούν παράγοντα κινδύνου συνδρόμου ευπάθειας και χαμηλής οστικής πυκνότητας σε παιδιά με ΧΝΝ.
Η σχέση μεταξύ της οστικής πυκνότητας και του συνδρόμου ευπάθειας πιθανώς διαμεσολαβείται από τον IGF-1.
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Η ΣΗΜαΣια τΗΣ ΛΕΥκαΜατΟΥΡιαΣ νΕΦΡωΣικΟΥ ΕπιπΕΔΟΥ ΣτΗν ΕπιΒιωΣΗ των
αΣΘΕνων ΜΕ IgA νΕΦΡΟπαΘΕια
Μ. κωστοπούλου, Σ. Φωκάς, κ. κανελλοπούλου, α. Δρακόπουλος, π. Λιαβέρη, γ. Μουστάκας
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: Η εμμένουσα λευκωματουρία (UPr >1g/24ωρο) και ιδιαίτερα η νεφρωσικού εύρους λευκωματουρία είναι δείκτες κακής νεφρικής πρόγνωσης στην ΙgA νεφροπάθεια. Έχει δειχθεί ότι σε λευκωματουρία ≥3.5g/24ωρο ο ρυθμός έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας είναι έως 24 φορές
ταχύτερος. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η σχέση της λευκωματουρίας νεφρωσικού επιπέδου με τη νεφρική επιβίωση.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς με IgA νεφροπάθεια και παρακολούθηση στο εξωτερικό ιατρείο ενός τριτοβάθμιου
νοσοκομείου. Ασθενείς με νεφρωσικού εύρους λευκωματουρία (UPr ≥3.5g/24ωρο) κατά τη διάγνωση συγκρίθηκαν ως προς τα επιδημιολογικά και
κλινικά χαρακτηριστικά με ασθενείς με μικρότερα επίπεδα λευκωματουρίας. Ως νεφρική επιβίωση ορίστηκε η απουσία ΧΝΝ τελικού σταδίου
(eGFR≤15ml/min/1.73m2) ή/και υποδιπλασιασμού του eGFR στο τέλος της παρακολούθησης.
αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 53 ασθενείς με μέση ηλικία 46.24 (±16.92) έτη και με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 49 (17-111) μήνες.
Η διάμεση τιμή UPr κατά τη διάγνωση ήταν 1.89 (0.83-3.50)g/24ωρο, ενώ 17 ασθενείς είχαν UPr ≥3.5g/24ωρο.Οι ασθενείς με νεφρωσικού εύρους
λευκωματουρία σε σχέση με εκείνους με μικρότερα επίπεδα λευκωματουρίας είχαν περισσότερο επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (eGFR 29 έναντι
73 ml/min /1.73m2, p<0.001), παρουσίαζαν συχνότερα υπέρταση (82.35% έναντι 50%, p=0.02) και ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα
(23.53% έναντι 5.56%, p=0.05), ενώ τα επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας ήταν λιγότερο συχνά (11.76% έναντι 38.89%, p=0.05). Μεταξύ των
ασθενών που έλαβαν αγωγή με πρεδνιζολόνη, η μέση ημερήσια δόση της ήταν 23.42mg στους ασθενείς με UPr ≥3.5g/24ωρο έναντι 16.61mg σε
όσους είχαν UPr <3.5g/24ωρο. Η λευκωματουρία ≥3.5g/24ωρο ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για μειωμένη νεφρική επιβίωση (HR
15.48, p=0.01). Η 5ετής νεφρική επιβίωση των ασθενών με νεφρωσικού εύρους λευκωματουρία ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με εκείνους με
μικρότερα επίπεδα λευκωματουρίας (66.64% έναντι 100% αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη η παρουσία νεφρωσικού εύρους λευκωματουρίας ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για μειωμένη
νεφρική επιβίωση. Η σχέση αυτή παρέμεινε μετά τον έλεγχο για ηλικία, φύλο και νεφρική λειτουργία κατά τη διάγνωση.
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ΜακΡΟΧΡΟνια κΛινικΗ ΕκΒαΣΗ των αΣΘΕνων ΜΕ ΜΕΜΒΡανωΔΗ νΕΦΡΟπαΘΕια πΟΥ
ΕιΧαν αντιΜΕτωπιΣτΕι ΜΕ κΥκΛΟΣπΟΡινΗ
Μ. παπασωτηρίου, α. Μπρατσιάκου, Χ. γακιοπούλου, Ε. παπαχρήστου, π. καλλιακμάνη, Δ. Σ. γούμενος
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Η ιδιοπαθής μεμβρανώδης νεφροπάθεια (ΜΝ) αποτελεί τη συχνότερη αίτια νεφρωσικού συνδρόμου στους ενήλικες. Η χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής συνήθως συνοδεύεται από ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου και καλύτερη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας. Η κυκλοσπορίνη αποτελεί συνήθη επιλογή η οποία συνοδεύεται από πολύ υψηλό ποσοστό υφέσεων του νεφρωσικού συνδρόμου αλλά και συχνές
υποτροπές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κυκλοσπορίνης κατά τη μακροχρόνια παρακολούθηση
ασθενών με ΜΝ.
ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 80 ασθενείς με μεμβρανώδη νεφροπάθεια (54 άνδρες) με μέση ηλικία 55,6 ± 14,8 έτη. Από
αυτούς 52 (38 άνδρες) έλαβαν ως αρχική αγωγή συνδυασμό μεθυλπρεδνιζολόνης και κυκλοσπορίνης, 11 ασθενείς δεν έλαβαν αγωγή και οι υπόλοιποι
έλαβαν άλλου είδους ανοσοκατασταλτική αγωγή. Μελετήθηκε η νεφρική λειτουργία (eGFR: CKD-EPI) και ο βαθμός της πρωτεϊνουρίας στη συλλογή
ούρων 24 ωρών, κατά τον τακτικό τους έλεγχο. Η αποτελεσματικότητα της αγωγής αξιολογήθηκε σε σχέση με την επίτευξη ύφεσης του νεφρωσικού
συνδρόμου και την πορεία της νεφρικής λειτουργίας (σταθερή νεφρική λειτουργία, διπλασιασμός της τιμής της κρεατινίνης ορού ή τελικού σταδίου
νεφρική ανεπάρκεια) κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης το οποίο ήταν 94,9 ± 54,3 μήνες.
αποτελέσματα: Η μέση νεφρική λειτουργία και το επίπεδο λευκωματουρίας κατά τη διάγνωση ήταν 79,8 ± 23,7 ml/min/1.73m2 και 7952,1 ± 6011,4
mg/24h αντίστοιχα. Από τους 52 ασθενείς που έλαβαν ως αρχική αγωγή συνδυασμό μεθυλπρεδνιζολόνης και κυκλοσπορίνης για 18-24 μήνες, 33
(63,5%) παρουσίασαν πλήρη ύφεση, 8 (15,4%) μερική ύφεση και 11 (21,1%) μη ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου. Από τους 41 ασθενείς που παρουσίασαν πλήρη ή μερική ύφεση, 16 (39%) δεν παρουσίασαν υποτροπή ενώ 25 (61%) παρουσίασαν μια ή περισσότερες υποτροπές. Από τους 52
συνολικά ασθενείς, 38 (73%) διατήρησαν σταθερή νεφρική λειτουργία και 14 (27%) παρουσίασαν διπλασιασμό της αρχικής τιμής κρεατινίνης ορού
ή εμφάνισαν τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης. Από τους 14 αυτούς ασθενείς, οι 7 δεν είχαν εμφανίσει ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου μετά την αρχική αγωγή, οι 4 (28,6%) είχαν πλήρη ύφεση και οι 3 (21,4%) μερική ύφεση μετά την αρχική
αγωγή. Από τους 7 ασθενείς με πλήρη ή μερική ύφεση και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας οι 5 (71,4%) εμφάνισαν πολλαπλές υποτροπές
του νεφρωσικού συνδρόμου κατά το διάστημα παρακολούθησης. Οι ασθενείς που εμφάνισαν πλήρη ύφεση είχαν μέση νεφρική επιβίωση 210,7
μήνες (95% CI, 185 - 237), αυτοί με μερική ύφεση 175,6 μήνες (95% CI, 136 - 215) και οι ασθενείς χωρίς ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου 70,1
μήνες (95% CI, 38 - 103) (Log rank test: p<0,001). Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην αγωγή και παρουσίασαν επιδείνωση της νεφρικής
λειτουργίας ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν σοβαρότερου βαθμού πρωτεϊνουρία από αυτούς που διατήρησαν τη νεφρική τους λειτουργία και
παρουσίασαν πλήρη ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου (64,6 ± 10 vs 52,4 ± 15,6 ± 10 έτη, p=0,018 και 12371 ± 8216 vs 7912 ± 5241 mg/24h,
p=0,047 αντίστοιχα). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση μόνον η εμφάνιση ύφεσης της πρωτεϊνουρίας αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή
σχετιζόμενη με την πορεία της νεφρικής λειτουργίας.
Συμπεράσματα: Η αγωγή με συνδυασμό μεθυλπρεδνιζολόνης και κυκλοσπορίνης είναι αποτελεσματική στην επίτευξη ύφεσης του νεφρωσικού
συνδρόμου σε υψηλό ποσοστό ασθενών με ΜΝ. Η επίτευξη ύφεσης μετά την αρχική θεραπεία σχετίζεται με μακροχρόνια διατήρηση της νεφρικής
λειτουργίας. Η μη ανταπόκριση στην αγωγή ή η εμφάνιση συχνών υποτροπών αποτελεί ένδειξη χορήγησης άλλης θεραπείας με στόχο τη μακροχρόνια διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών.
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ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ Προεδρείο: Ε. κασιμάτης, γ. Μυσερλής
ΥπΕΡταΣΗ ΛΕΥκΗΣ ΜπΛΟΥΖαΣ και ΣΥγκΕκαΛΥΜΜΕνΗ ΥπΕΡταΣΗ ΣΕ ΥπΕΡταΣικΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ
Μ. κορογιάννου1, E. Ξαγάς1, Χ. Λουτράδης2, Σ. Μαρινάκη1, α. αργύρης3, α. πρωτογέρου3, π. Σαραφίδης,2 I. Μπολέτης1
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3
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2

Σκοπός: Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) εμφανίζουν ανεπαρκή έλεγχο της ΑΠ σε ποσοστό 30-40%, ενώ 25-35% των ασθενών αυτών
εμφανίζει υπέρταση «λευκής μπλούζας» ή συγκεκαλυμμένη ΑΥ. Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα στο γενικό πληθυσμό συσχετίζουν και τους
δύο ανωτέρω τύπους ρύθμισης με δυσμενείς εκβάσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει, για πρώτη φορά, τα διαφορετικά
προφίλ της ΑΥ σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 150 ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 24ωρη περιπατητική καταγραφή της ΑΠ (Αmbulatory Βlood Ρressure Μonitoring, ABPM), με την συσκευή Mobil-O-Graph-NG (ΙΕΜ Stoldberg, GER). O προσδιορισμός της
ΑΠ ιατρείου πραγματοποιήθηκε με βάση τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ως ΑΥ ορίστηκε: (1) ΑΠ ιατρείου ≥140/90mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής, (2) περιπατητική ΑΠ ≥130/80 mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής. Οι τύποι ελέγχου της ΑΥ ορίστηκαν ως: (1) επαρκής έλεγχος
(ΑΠ ιατρείου <140/90 και περιπατητική ΑΠ <130/80mmHg), (2) ανεπαρκής έλεγχος (ΑΠ ιατρείου ≥140/90 και περιπατητική ΑΠ ≥130/80mmHg), (3)
υπέρταση «λευκής μπλούζας» (ΑΠ ιατρείου ≥140/90 και περιπατητική ΑΠ <130/80mmHg), (4) συγκεκαλυμμένη ΑΥ (ΑΠ ιατρείου <140/90 και περιπατητική ΑΠ ≥130/80mmHg).
αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ΑΥ ήταν 88,0%, βάσει της ΑΠ στο ιατρείο και 93,3% βάσει της περιπατητικής ΑΠ (p=0,112). Οι υπερτασικοί
ασθενείς που λάμβαναν αντιυπερτασική αγωγή ήταν 125 (89,3% του συνόλου). Βάσει των τιμών ΑΠ στο ιατρείο και την 24ωρη καταγραφή, 44
(31,0%) υπερτασικοί εμφάνιζαν επαρκή έλεγχο και 30 (21,1%) εμφάνιζαν ανεπαρκή έλεγχο της ΑΠ με αμφότερες τις μεθόδους. Επιπλέον μεταξύ
των υπερτασικών ασθενών, οι 10 (7,0%) εμφάνιζαν τον φαινότυπο της υπέρτασης «λευκής μπλούζας» και οι 58 (40,8%) αυτόν της συγκεκαλυμμένης
ΑΥ (Εικόνα 1).
Συμπεράσματα: Η χρήση περιπατητικής καταγραφής της ΑΠ σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού αποκαλύπτει χαμηλό ποσοστό συνολικού ελέγχου, μικρό ποσοστό φαινομένου «λευκής μπλούζας» και εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συγκεκαλυμμένης ΑΥ. Το τελευταίο εύρημα είναι ανησυχητικό,
ειδικά με βάση τα πρόσφατα δεδομένα που συνδέουν τη συγκεκαλυμμένη ΑΥ με πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Εικόνα 1. Φαινότυποι ελέγχου της ΑΠ με βάση τις μετρήσεις ΑΠ ιατρείου και την 24ωρη περιπατητική καταγραφή της ΑΠ
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ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ ΜΕ αΣΥΜΒατΟτΗτα ΟΜαΔαΣ αιΜατΟΣ ΔΟτΗ-ΛΗπτΗ
ΜακΡΟπΡΟΘΕΣΜα απΟτΕΛΕΣΜατα
Μ. Δαρεμά1, Χ. Μελεξοπούλου1, κ. Βαλλιάνου1, ι. τσουμπού1, Σ. Μαρινάκη1, Χ. Σκαλιώτη1, Σ. Βερναδάκης2,
Μ. γαβαλάκη3, γ. Λιάπης4, ι. Μπόκος2, ι.ν. Μπολέτης1
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Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό»
3
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»
4
Κλινική & Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
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Σκοπός: Η υπερπήδηση του ανοσολογικού φραγμού της ασυμβατότητας ομάδας αίματος δότη – λήπτη (ABOi) αποτελεί αξιοσημείωτo επίτευγμα
στη μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση της έκβασης και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των ABOi μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Από τον 6ο/2005-12ο/2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 60 ABOi μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με ΧΝΝΤΣ, μέσης ηλικίας
41έτη (16-69), 73% άνδρες. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου (ΟΕ) 60 ασθενών, ίδιου φύλου και ηλικίας, που υποβλήθηκαν σε
συμβατή κατά ABO μεταμόσχευση (ABOc) από ζώντα δότη την ίδια χρονική περίοδο. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε τη χορήγηση Rituximab έναν
μήνα πριν τη μεταμόσχευση. Δύο εβδομάδες αργότερα, ακολουθούσε η έναρξη του ανοσοκατασταλτικού σχήματος που περιελάμβανε Tacrolimus
σε συνδυασμό με MPA ή Everolimus και την άπαξ χορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης. Τα αντισώματα έναντι των αντιγόνων της ομάδας αίματος
του δότη απομακρύνθηκαν πριν τη μεταμόσχευση με συνεδρίες μη ειδικής ή ειδικής ανοσοπροσρόφησης (φίλτρο Glycosorb), ή ολικής πλασμαφαίρεσης, με στόχο την επίτευξη τίτλου <1/16. Συνεδρίες αιμαφαίρεσης διενεργήθηκαν μετά τη μεταμόσχευση στην πλειοψηφία των ασθενών. Όλοι
οι ασθενείς και των δύο ομάδων έλαβαν θεραπεία επαγωγής με anti-CD25 αντίσωμα και από την πρώτη ημέρα της μεταμόσχευσης κορτικοειδή. Η
θεραπεία συντήρησης στους ABOi περιελάμβανε MPA ή mTORi/Tacrolimus/MP και στην ΟΕ MPA ή mTORi /CNI/MP.
αποτελέσματα: Σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 6 έτη τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών δεν διέφεραν στα 1, 5, 8, 10 έτη:97.8%, 95.2%,
88.5%, 88.5% στους ABOi vs 97.4%, 97.4%, 97.4%, 93.5% στην ΟΕ. Η eGFR (MDRD formula) στα ίδια χρονικά διαστήματα ήταν στους
ABOi:59,57,46,48(ml/min/1.73m2) και στην ΟΕ: 55,53,49,45(ml/min/1.73m2). Η επιβίωση των μοσχευμάτων ήταν παρόμοια στους ABOi και στην ΟΕ
στα 1,5,8,10 έτη: 96.7%,91.9%,85.4%,73.5% vs 98.3%,85.7%,82.9%,79.3%. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επεισόδια
οξείας απόρριψης και λοιμώξεων μεταξύ των δύο ομάδων.
Συμπεράσματα: Η ABOi μεταμόσχευση αυξάνει τη δεξαμενή των ζώντων δοτών, είναι ασφαλής και αποτελεσματική, με έκβαση αντίστοιχη των
ABOc μεταμοσχεύσεων.
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Σκοπός: Ο επιπολασμός της Αρτηριακής Υπέρτασης (ΑΥ) υπολογίζεται σε 80-90% στους ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) με τη χρήση
της περιπατητικής καταγραφής της ΑΠ (ΑΒΡΜ), ενώ επαρκής έλεγχος επιτυγχάνεται μόλις σε 20-30% των ασθενών αυτών. Μέχρι σήμερα σε καμία
μελέτη δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για τον επιπολασμό και τον έλεγχο της ΑΥ με ABPM στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού. Σκοπός της
παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει αυτά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΑΥ ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού βάσει ΑΒΡΜ.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 150 ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 24ωρη ABPM με την συσκευή Mobil-O-Graph-NG. Ως ΑΥ ορίστηκε: (1) ΑΠ ιατρείου ≥140/90 mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής, (2) περιπατητική ΑΠ ≥130/80 mmHg
ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής. Η επίγνωση της ΑΥ υπολογίστηκε ως το ποσοστό των ασθενών που γνώριζε τη διάγνωση ΑΥ με βάση το ατομικό
αναμνηστικό. Επαρκής έλεγχος ορίστηκε ως ΑΠ<140/90 ή <130/80 mmHg, στο ιατρείο ή με ΑΒΡΜ αντίστοιχα.
αποτελέσματα: Προηγούμενη διάγνωση ΑΥ είχαν 86,7% των ασθενών και 83,3% ελάμβανε αντιυπερτασική αγωγή. Ο επιπολασμός της ΑΥ ήταν
88,0%, βάσει της ΑΠ στο ιατρείο και 93,3% βάσει της περιπατητικής καταγραφής (p=0,112 και kappa-statistics =0,531, p<0,001). Συνολικά, 26,7%
εμφάνιζαν ΑΠ ιατρείου ≥140/90 και 58,7% περιπατητική ΑΠ ≥130/80 mmHg (p<0,001). Η επίγνωση της ΑΥ ήταν 88,6% ανεξάρτητα της μεθόδου
(p=0,987). Επαρκή έλεγχο με ΑΠ ιατρείου είχαν 69,7% των ασθενών με ΑΥ, αλλά με περιπατητική καταγραφή μόλις το 37,1%(p<0,001 και kappastatistics =0,205, p=0,005). Στους ασθενείς με ΑΥ, η ΑΠ ιατρείου ≥140/90 mmHg εμφάνιζε ασθενή προγνωστική αξία για τη διάγνωση περιπατητικής
ΑΠ ≥130/80 mmHg (AUC: 0,590, 95%CI: 0,499-0,681, και ευαισθησία: 34,09%, ειδικότητα: 83,87%, θετική προγνωστική αξία: 75,00%, αρνητική
προγνωστική αξία: 47,27%).
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της ΑΥ στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού είναι εξαιρετικά υψηλός. Η χρήση μετρήσεων ΑΠ στο ιατρείο
είναι κακός δείκτης του συνολικού ελέγχου της ΑΠ, καθώς μεταξύ των δύο μεθόδων υπάρχει τεράστια διαφορά στο ποσοστό ελέγχου της ΑΠ.

22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

| 25
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Λ. Βαγιώτας1, α. Φυλάκτου2, Ε. κασιμάτης3, Ε. Σαμπάνη3, γ. Μυσερλής1, Β. νικολαΐδου2, Δ. ασουχίδου2,
Μ. νταουντάκη1, ι. Φούζας1, αικ. παπαγιάννη3
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Σκοπός: Τα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (Τregs) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ομοιόστασης στην ανοσιακή απόκριση και στην
επαγωγή της ανοχής στο μόσχευμα. Είναι T κύτταρα CD4+, CD25+ και εκφράζουν τον μεταγραφικό παράγοντα FoxP3. Επιπλέον το μόριο CD25
αποτελεί στόχο θεραπευτικής παρέμβασης με το μονοκλωνικό anti-CD25 αντίσωμα Basiliximab, κατά την επαγωγή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ανοσοκαταστολής θα μπορούσε να έχει ως παρενέργεια και την καταστολή των Tregs, μελετήσαμε την
έκφραση του FoxP3 συγκριτικά πριν και μετά από επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 67 ασθενείς, ηλικίας 45±14 ετών, μετρήθηκαν οι υποπληθυσμοί των CD4+CD25+ και CD4+CD25+FoxP3+ Τ λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής αμέσως πριν από μεταμόσχευση νεφρού (αποβιώσας δότης σε 51 περιπτώσεις). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν basiliximab
και τριπλό ανοσοκατασταλτικό σχήμα, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Σε 52 από τους παραπάνω ασθενείς, οι αντίστοιχες
μετρήσεις επανελήφθησαν μετά από 3 μήνες.
αποτελέσματα: Πριν τη μεταμόσχευση τα CD4+CD25+FoxP3+ μετρήθηκαν ως ποσοστό 1,77±0,93% του συνόλου των λεμφοκυττάρων. Ο απόλυτος αριθμός τους συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία των ασθενών (r=-0,28, p=0,023) και με τη διάρκεια παραμονής τους σε μέθοδο εξωνεφρικής κάθαρσης (r=-0,41, p=0,001). Στην αντίστοιχη μέτρηση τους 3 μήνες μετά, το ποσοστό των σχετικών κυττάρων μειώθηκε σε 1,58±0,73%
(p:NS) του συνόλου ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε από 23±16 μ/L σε 29±20 μ/L (p=0,043). Το ποσοστό του συνόλου των CD4+CD25+ μειώθηκε
αντίστοιχα από 3,2±1,6% στο 2,6±1% (p=0,011) του συνόλου των λεμφοκυττάρων.
Συμπεράσματα: Παρά την εφαρμογή ανοσοκαταστολής που στοχεύει τα CD25+ βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα σε ασθενείς κατά την μεταμόσχευση
νεφρού, ο αριθμός των Tregs εμφανίζεται αυξημένος 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.

αΣΦαΛΕια και απΟτΕΛΕΣΜατικΟτΗτα τΗΣ ΧΟΡΗγΗΣΗΣ αγωγΗΣ
ΜΕ ΔιΦωΣΦΟνικα ΣτΗν ΟΣτικΗ πΥκνΟτΗτα αΣΘΕνων ΜΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ
γ. γεωργοπούλου, Μ. παπασωτηρίου, Θ. ντρίνιας, Ε. Σαββιδάκη, Δ. Σ. γούμενος, Ε. παπαχρήστου
Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Παρά τη βελτίωση του μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, ο κίνδυνος κατάγματος παραμένει υψηλός,
ενώ οι περισσότεροι λήπτες (KTRs) έχουν προϋπάρχουσα οστική νόσο η οποία επιδεινώνεται από την ανοσοκατασταλτική αγωγή. Η θεραπεία με
διφωσφονικά άλατα προτείνεται για τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας (BMD) σε KTRs, ωστόσο τα στοιχεία υπέρ αυτής είναι λιγοστά. Στόχος
αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της θεραπείας με διφωσφονικά άλατα στην BMD ληπτών νεφρικού
μοσχεύματος.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά την επίδραση της θεραπείας με διφωσφονικά στην BMD ενήλικων ασθενών μετά από μεταμόσχευση
νεφρού. Στη μελέτη μετείχαν KTRs με δύο έγκυρες μετρήσεις BMD με τη μέθοδο DEXA στο ισχίο ή τη σπονδυλική στήλη. Η πρώτη μέτρηση BMD
πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη της θεραπείας. Αξιολογήσαμε επίσης την πορεία της BMD σε KTRs που δεν έλαβαν θεραπεία (ομάδα ελέγχου).
Οι ασθενείς που έλαβαν άλλες μορφές αγωγής (καλσιτριόλη ή ανάλογα βιταμίνης D) αποκλείστηκαν από τη μελέτη.
αποτελέσματα: Συνολικά, 42 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Αγωγή με διφωσφονικό άλας χορηγήθηκε σε 24 ασθενείς (13 άνδρες), ενώ
18 (13 άνδρες) δεν έλαβαν θεραπεία. Δεν υπήρχαν διαφορές στα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ασθενών που έλαβαν θεραπεία και
της ομάδας ελέγχου. Η θεραπεία ξεκίνησε 1,1±1,9 έτη μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, ενώ σε 12 ασθενείς ξεκίνησε την πρώιμη περίοδο μετά τη
μεταμόσχευση (ένα μήνα μετά) και χορηγήθηκε για περίοδο 4±2,34 ετών. Συνολικά, 10 ασθενείς έλαβαν ρισεδρονικό νάτριο, 5 ιβανδρονικό οξύ και
9 αλενδρονικό νάτριο. Η BMD βελτιώθηκε σημαντικά σε όλους τους ασθενείς που έλαβαν αγωγή (t-score:-2,02±1,08 vs -1,43±1,18, p=0,0004). Η
ομάδα ελέγχου εμφάνισε μη σημαντική βελτίωση της BMD (t-score:-1,44±1,16 vs -1,05±1,07, p=ns) μετά από 4,4±2,7 έτη παρακολούθησης. Η νεφρική λειτουργία δεν επηρεάστηκε από την αγωγή.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με διφωσφονικά άλατα αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή που βελτιώνει σημαντικά τη
BMD μετά τη μεταμόσχευση νεφρού.

Ο 35

26 | ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο 36

22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ των αντιΣωΜατων Εναντι τΟΥ ΥπΟΔΟΧΕα τΥπΟΥ 1 τΗΣ αγγΕιΟτΕνΣινΗΣ ιι
ΣτΗν απΟΡΡιΨΗ τΟΥ νΕΦΡικΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜατΟΣ
Β. Φιλιόπουλος1, α. Βιττωράκη2, κ. Βαλλιάνου1, π. καλογερόπουλος1, π. Μαρκάκη2, γ. Λιάπης3, α. ινιωτάκη1,2,
ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Λαϊκό Νοσοκομείο
Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματά”
3
Τμήμα Παθολογικής-Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Λαϊκό Νοσοκομείο
1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης των αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα τύπου 1 της αγγειοτενσίνης II (αντί-AT1RAb) τα οποία ανιχνεύονται
ανεξάρτητα ή συγχρόνως με ειδικά στο δότη αντι-HLA αντισώματα (DSA) στην έκβαση του νεφρικού μοσχεύματος.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 41 ασθενείς με αποδεδειγμένη με βιοψία απόρριψη: 30 με κυτταρική (TCR) και 11 με μεσολαβούμενη από αντισώματα (AMR). Την ομάδα ελέγχου απετέλεσαν 41 λήπτες νεφρικού μοσχεύματος με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά οι οποίοι δεν εκδήλωσαν επεισόδιο απόρριψης. Οι ασθενείς ελέγχθηκαν για παρουσία αντί-AT1RAb και DSA (Luminex και EIA-AT1R kit, One Lambda Inc) την χρονική περίοδο
της βιοψίας. Τα επίπεδα των αντί-AT1RAb ταξινομήθηκαν ως: <10U/mL αρνητικά, 10-17U/mL επίπεδα κινδύνου και >17U/mL υψηλά. DSA με
MFI>1000 θεωρήθηκαν θετικά.
αποτελέσματα: Αντι-AT1RAb σε υψηλά επίπεδα και επίπεδα κινδύνου ανιχνεύθηκαν σε 12 (29.3%) ασθενείς με απόρριψη και 4 (9.7%) ασθενείς
της ομάδας ελέγχου (p=0.02). Ειδικότερα, αντι-ΑΤ1RAb ανιχνεύθηκαν σε 30% των ασθενών (n=9/30) με TCR και 27.3% των ασθενών (n=3/11) με
AMR (p=NS). Ο τίτλος των αντί-AT1RAb βρέθηκε σημαντικά υψηλότερος στην ομάδα των ασθενών με TCR (12.17±10.04U/mL) σε σύγκριση με την
ομάδα ελέγχου (7.46±1.85 U/mL) με p=0.007. Επιπλέον, DSA ανιχνεύθηκαν σε 11 (26.8%) ασθενείς με απόρριψη και 5 (12.2%) ασθενείς της ομάδας
ελέγχου (p=NS). Σύγχρονη ανίχνευση αντι-AT1RAb και DSA παρατηρήθηκε σε 2/3 θετικές για αντι-AT1RAb περιπτώσεις ασθενών με AMR και σε
1/4 θετικές για αντι-AT1RAb περιπτώσεις της ομάδας ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 6/41 ασθενείς (14.6%) που εκδήλωσαν
απόρριψη, 5 με TCR και 1 με AMR, έχασαν το μόσχευμα, ενώ όλοι οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν λειτουργούν μόσχευμα (p=0.03). Η επιβίωση
του μοσχεύματος δεν διέφερε μεταξύ θετικών και αρνητικών για αντί-AT1RAb ασθενών (Log-rank p=0.75). Η σύγχρονη ανίχνευση αντι-AT1RAb και
DSA δεν συσχετίσθηκε με απώλεια του μοσχεύματος. H νεφρική λειτουργία στο τέλος της παρακολούθησης ήταν καλύτερη, αλλά όχι σημαντικά,
στους αρνητικούς για αντί-AT1RAb ασθενείς, με κρεατινίνη ορού 2.31±1.96 mg/dL και eGFR(CKD-EPI) 46.46±25.64 ml/min/1.73m2, συγκριτικά με
τους θετικούς για αντί-AT1RAb που είχαν κρεατινίνη ορού 2.81±2.38 mg/dL και eGFR(CKD-EPI) 38.26±20.64 ml/min/1.73m2.
Συμπεράσματα: Από τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα φαίνεται ότι η ανίχνευση αντί-AT1RAb χαρακτηρίζει ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο απόρριψης, ιδιαίτερα κυτταρικού τύπου. Διαφαίνεται κάποια επίδραση των αντισωμάτων αυτών στη λειτουργία του νεφρικού μοσχεύματος χωρίς ωστόσο
να τεκμηριώνεται ο ρόλος τους στην επιβίωση του μοσχεύματος.

ΥπΕΡταΣΗ & αΛΛα ΘΕΜατα Προεδρείο: Σ. Ζιάκκα, Ο. Μπαλάφα
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Η κΕΡατινΗ 18 ωΣ ΔΕικτΗΣ κΥτταΡικΗΣ απΟπτωΣΗΣ και νΕκΡωΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ
ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ και ΟΞΕια νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ
S. Djudjaj1, S. Reichelt1, M. παπασωτηρίου2, π. παυλάκου2, Χ. γακιοπούλου3, Ε. παπαχρήστου, Δ.Σ. γούμενος2,
P. Boor1
Institute of Pathology, RWTH University Aachen, Aachen, Germany
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
3
A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1
2

Σκοπός: Οι κερατίνες (Κ), αποτελούν κυτταροπροστατευτικά ενδιάμεσα ινίδια του κυτταρικού σκελετού των επιθηλιακών κυττάρων, η έκφραση
των οποίων αυξάνεται σε καταστάσεις στρες. Σε πειραματικά μοντέλα νεφρικής βλάβης έχει διαπιστωθεί πρώιμη και προοδευτικά αυξανόμενη έκφραση των κερατινών στα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της έκφρασης της Κ18 ως δείκτη
κυτταρικής απόπτωσης και νέκρωσης στον ορό και στα ούρα ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ).
ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς με διάφορα στάδια ΧΝΝ (n=86), ΟΝΒ (n=27) και υγιείς εθελοντές, ως ομάδα ελέγχου (n=11). Στους ασθενείς με ΧΝΝ έγινε συλλογή δείγματος αίματος και ούρων κατά την φάση της τακτικής τους παρακολούθηση και σε αυτούς
με ΟΝΒ κατά τη διάγνωση. Σε όλους μετρήθηκαν με ELISA τα επίπεδα στον ορό του ανέπαφου μορίου της Κ18, ως δείκτη κυτταρικής νέκρωσης
και του νεοεπιτόπου ccΚ18, που παράγεται από τη δράση κασπασών και τη διάσπαση του ολικού μορίου της Κ18, ως δείκτη απόπτωσης. Η έκφραση
των παραπάνω μορίων στα ούρα μελετήθηκε με ανάλυση Western Blot. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν μεταξύ των ασθενών με ΧΝΝ, ΟΝΒ και των
υγιών εθελοντών.
αποτελέσματα: Στους ασθενείς με ΟΝΒ διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του δείκτη κυτταρικής νέκρωσης Κ18 και του δείκτης απόπτωσης ccΚ18
στον ορό συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Στους ασθενείς με ΟΝΒ και ΧΝΝ διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση και των δύο αυτών δεικτών στα
ούρα. Ειδικότερα, η αύξηση του ccΚ18 στα ούρα των ασθενών με ΟΝΒ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν των ασθενών με ΧΝΝ. Τέλος, στους
ασθενείς με ΧΝΝ και ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης παρατηρήθηκαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα ccΚ18 στα ούρα σε σχέση με τους ασθενείς με ΧΝΝ που εμφάνισαν σταθερή νεφρική λειτουργία.
Συμπεράσματα: Οι δείκτες κυτταρικής νέκρωσης και απόπτωσης των σωληναριακών επιθηλιακών Κ18 και ccΚ18 αυξάνονται σημαντικά στα ούρα
ασθενών με ΟΝΒ ή ΧΝΝ. Επιπλέον, η παρουσία ιδιαίτερα αυξημένου ρυθμού απόπτωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ φαίνεται ότι σχετίζεται με δυσμενέστερη πρόγνωση και ενδεχομένως αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη.
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Η πΡΟγνωΣτικΗ αΞια ΒιΟΔΕικτων Στα ΟΥΡα και ΣτΟν ΟΡΟ αΣΘΕνων ΜΕ ΧΡΟνια
νΕΦΡικΗ νΟΣΟ ΣτΗν ΕΞΕΛιΞΗ τΗΣ νΕΦΡικΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ
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Θ. ντρίνιας, Δ. καλαβριζιώτη, Σ. Βαμβακάς, Μ. παπασωτηρίου, Ε. παπαχρήστου, Δ.Σ. γούμενος
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Η επίπτωση της χρόνιας νεφρικής νόσου έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες καθιστώντας επιτακτική την αναγνώριση
νέων βιοδεικτών που σε πρώιμη φάση της νόσου θα μπορούσαν να διακρίνουν τους ασθενείς που πρόκειται να εμφανίσουν νεφρική ανεπάρκεια
στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας συγκεκριμένων νέων βιοδεικτών στον ορό και τα ούρα
ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που οφείλεται σε διάφορες αιτίες.
ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 271 ασθενείς (198 άνδρες) μέσης ηλικίας 56,10±15,4 ετών. Από τους 271 ασθενείς 70
είχαν ως αιτία της ΧΝΝ σπειραματονεφρίτιδα (ΣΝ), 54 διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) και οι υπόλοιποι άλλα αίτια ενώ 39 είχαν στάδιο Ι, 60 στάδιο ΙΙ,
124 στάδιο ΙΙΙ, 42 στάδιο IV και 6 στάδιο V της ΧΝΝ. Κατά τον τακτικό έλεγχο ελήφθησαν δείγματα ορού και ούρων, όπου μετρήθηκαν τα μόρια
Clusterin, MMP-9, MCP-1, EGF, Col1A1, KIM-1, NGAL και suPAR. Επιπλέον, σε κάθε επίσκεψη υπολογίστηκε ο eGFR (MDRD) και ο λόγος πρωτεΐνης
προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων. Ελάττωση του eGFR μεγαλύτερη των 3,5 ml/min/1.73m2/έτος θεωρήθηκε ως ταχεία έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν (20,7±9,9 μήνες).
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης παρατηρήθηκε μείωση του μέσου eGFR των ασθενών από 54,9 ± 27,1 σε 50,6 ±
26,8 ml/min/1.73 m2. Ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας παρατηρήθηκε σε 83 από τους 271 ασθενείς (30%). Από τους 83 ασθενείς, 28
ήταν ασθενείς με ΣΝ, 22 με ΔΝ και 33 ασθενείς με άλλα αίτια ΧΝΝ. Από τους βιοδείκτες που μελετήθηκαν στους ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδες
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα στο αίμα ή ούρα των Clusterin, MCP-1, COL1A1, KIM-1, TIMP-1 και NGAL ήταν σημαντικά πιο αυξημένα στους ασθενείς που στην πορεία παρουσίασαν ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Μεταξύ των ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια που παρουσίασαν
ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας παρατηρήθηκαν σημαντικά πιο αυξημένα επίπεδα Clusterin, MCP-1 και TIMP-1 στα ούρα συγκριτικά με
αυτούς που είχαν σταθερή κλινική πορεία. Στους ασθενείς με άλλα αίτια ΧΝΝ και ταχεία επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας διαπιστώθηκαν σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα των βιοδεικτών Clusterin, MCP-1, COL1A1, KIM-1, TIMP-1 και NGAL κατά την έναρξη του χρόνου παρακολούθησης.
Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων βιοδεικτών όπως οι Clusterin, MCP-1, COL1A1, KIM-1, TIMP-1 και NGAL σε ασθενείς με διάφορα
αίτια νεφρικής βλάβης κατά τη διάγνωση της νόσου και κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης μπορεί να έχει σημαντική προγνωστική αξία
η οποία εξαρτάται και από το αίτιο της νεφρικής νόσου.

Η ΘΕΡαπΕια ΜΕ ΔαπαγΛιΦΛΟΖινΗ ΜΕιωνΕι τΗν 24ωΡΗ αΡτΗΡιακΗ πιΕΣΗ αΣΘΕνων ΜΕ
ΣακΧαΡωΔΗ ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ 2: Μια ΔιπΛΗ-τΥΦΛΗ τΥΧαιΟπΟιΗΜΕνΗ κΛινικΗ ΔΟκιΜΗ
Ε. παπαδοπούλου , Χ. Λουτράδης , γ. τζατζάγου , κ. κώτσα , Ε. αγγελούδη , ι. Ζωγράφου , ι. Μηνοπούλου ,
Μ. Θεοδωρακοπούλου2, α. τσάπας5, α. καραγιάννης1, π. Σαραφίδης2
1

2

3

4

4

1

2

Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3
Α΄ Παθολογική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
4
Α’ Παθολογική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
5
Β΄ Παθολογική, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: H αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί τη συχνότερη συνοδό πάθηση σε ασθενείς τύπου-2 σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), με τον επιπολασμό
της να υπολογίζεται σε >90%. Προηγούμενα δεδομένα υποδεικνύουν πως η θεραπεία με αναστολείς του τύπου-2 συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης(SGLT-2) μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την υπεργλυκαιμία, αλλά να βελτιώσουν την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) ιατρείου. Τα υπάρχοντα
στοιχεία για τη δράση των φαρμάκων αυτών στην περιπατητική ΑΠ είναι περιορισμένα. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στην 24ωρη-ΑΠ σε ασθενείς με ΣΔ-τύπου-2.
Υλικό και Μέθοδος: Σε αυτή τη διπλή-τυφλή-τυχαιοποιημένη(double-blind-randomized) κλινική δοκιμή συμπεριλήφθηκαν 85 ενήλικοι ασθενείς
με ΣΔ-τύπου-2 που λάμβαναν μονοθεραπεία ή συνδυασμό δύο αντιδιαβητικών φαρμάκων. Αυτοί τυχαιοποιήθηκαν(αναλογία 1:1) στην ομάδα παρέμβασης(23 άντρες, 20 γυναίκες), που έλαβε 10mg δαπαγλιφλοζίνης, και στην ομάδα ελέγχου(21 άντρες, 21 γυναίκες) που έλαβε εικονικό φάρμακο(placebo) για 12 εβδομάδες. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 24ωρη-ABPM με την συσκευή Mobil-O-Graph-NG στην έναρξη και στο τέλος
της μελέτης.
αποτελέσματα: Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων στην έναρξη της μελέτης(ηλικία:
61,74±6,73 vs 60,64±9,35; p=0,534). H 24ωρη-ΣΑΠ μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης (128,97±12,57 vs 123,17±12,35; p<0,001), αλλά
παρέμεινε αμετάβλητη στην ομάδα ελέγχου (128,95±12,41 vs 128,86±13,45; p=0,942) κατά την παρακολούθηση. Η αντίστοιχη μεταβολή της
24ωρης-ΣΑΠ κατά την παρακολούθηση ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου(-5,80±9,48 vs -0,10±8,70
mmHg; p=0,005). Παρομοίως, η 24ωρη-ΔΑΠ μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης(77,33±7,30 vs 75,11±6,37; p=0,008) και ήταν αμετάβλητη στην ομάδα ελέγχου(78,86±8,66 vs 78,96±7,64; p=0,911). Η μείωση της 24ωρης-πίεσης-παλμού (pulse pressure) κατά την παρακολούθηση
ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου(-3,57±6,67 vs -0,21±6,31 mmHg; p=0,019). Ο 24ωρος-καρδιακόςπαλμός παρέμεινε αμετάβλητος και στις δύο ομάδες.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη μπορεί να παρέχει στατιστικά σημαντικές και κλινικά χρήσιμες μειώσεις στα επίπεδα της περιπατητικής ΑΠ σε ασθενείς με ΣΔ-τύπου-2. Η χρήση της μπορεί να συμβάλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ΑΥ στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
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αΞιΟΛΟγΗΣΗ τΗΣ αΞιΟπιΣτιαΣ των πΕΡιΔιαΛΥτικων, ΕνΔΟΔιαΛΥτικων και
πΡΟγΡαΜΜατιΣΜΕνων κατ’ ΟικΟν ΜΕτΡΗΣΕων αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ για τΗν ΔιαγνωΣΗ
τΗΣ ΥπΕΡταΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Φ. ιατρίδη1, Μ.-Ε. αλεξάνδρου1, α. καρπέτας2, γ. κουτρούμπας3, Β. Ράπτης4,
αικ. παπαγιάννη1, π. Σαραφίδης1
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
3
Μονάδα Αιμοκάθαρσης, Γενικό Νοσοκομείο Αχιλλοπούλειο, Βόλος
4
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πιερία», Κατερίνη
1
2

Σκοπός: Ο επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης(ΑΥ) στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς είναι υψηλός. Η περιπατητική-καταγραφή-αρτηριακής-πίεσης(ΑΠ) αποτελεί το gold-standard για την διάγνωση και τον έλεγχο της ΑΥ σε αυτό τον πληθυσμό. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει
την ακρίβεια και την συμφωνία μεταξύ μετρήσεων ΑΠ προ- και μετά-αιμοκάθαρσης, ενδοδιαλυτικών και προγραμματισμένων μεσοδιαλυτικών μετρήσεων ΑΠ με την 44ωρη-ΑΠ.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 242 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 48ωρη-περιπατητική-καταγραφή-ΑΠ με την συσκευή MobilO-Graph-NG(IEM, Germany) συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Η 44ωρη-περιπατητική-ΑΠ χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αναφοράς και ελέγχθηκε η
συμφωνία με τις εξής παραμέτρους: προ-αιμοκάθαρση ΑΠ, μετά-αιμοκάθαρση ΑΠ, ενδοδιαλυτική ΑΠ, ενδοδιαλυτική συν προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΑΠ, προγραμματισμένες μετρήσεις ΑΠ στην ενδιάμεση μέρα(8πμ, 8μμ και ο μέσος όρος αυτών).
αποτελέσματα: Τα επίπεδα της 44ωρης-ΣΑΠ/ΔΑΠ διέφεραν σημαντικά από τα επίπεδα ΣΑΠ/ΔΑΠ πριν- και μετά-αιμοκάθαρσης. Μεταξύ των υπολοίπων δεικτών και της 44ωρης-ΣΑΠ/ΔΑΠ παρατηρήθηκαν μικρές ή και καθόλου διαφορές. Η 44ωρη-ΣΑΠ/ΔΑΠ εμφάνισε ισχυρή συσχέτιση με την
ενδοδιαλυτική(r=0.713/0.753, p<0.001), την ενδοδιαλυτική συμπεριλαμβανομένου προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΣΑΠ/ΔΑΠ(r=0.725/0.758, p<0.001)
και την κατ’οίκον ΣΑΠ/ΔΑΠ(r=0.874/0.823, p<0.001). Στην ανάλυση Bland-Altman, δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη συστηματικού σφάλματος για καμία
από τις μελετούμενες παραμέτρους, ωστόσο η προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΑΠ είχαν μεγαλύτερη διαφορά και ευρύτερα 95%-όρια-συμφωνίας
από την 44ωρη-ΑΠ συγκριτικά με την ενδοδιαλυτική, ενδοδιαλυτική συμπεριλαμβανομένου προ- και μετά-αιμοκάθαρσης και την κατ’οίκον ΑΠ.
Στην ROC ανάλυση για την διάγνωση 44ωρης-ΣΑΠ≥130mmHg, οι Areas-Under-the-Curve της προ-αιμοκάθαρσης(=0.723) και μετα-αιμοκάθαρσης
ΣΑΠ(=0.746) ήταν σημαντικά χαμηλότερες από της ενδοδιαλυτικής(=0.850), ενδοδιαλυτικής συμπεριλαμβανομένου προ- και μετά-αιμοκάθαρσης(=0.850) και της κατ’οίκον ΣΑΠ(=0.917) (z-test, p<0.001 για όλες τις συγκρίσεις κατά ζεύγη). Οι τιμές ευαισθησίας/ειδικότητας ήταν 76.6%/54.5%,
78.7%/29.4%, 73.0%/81.2%, 68.1%/88.1% και 82.3%/89.1%, αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για την ΔΑΠ.
Συμπεράσματα: Σε αντίθεση με τις μετρήσεις ΑΠ προ- και μετά-αιμοκάθαρσης, η μέση ενδοδιαλυτική, η ενδοδιαλυτική συμπεριλαμβανομένου
της προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΑΠ και οι κατ’ οίκον μετρήσεις στην ενδιάμεση μέρα έδειξαν ικανοποιητική συμφωνία με την περιπατητική-ΑΠ
και πιθανώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για την διάγνωση της ΑΥ σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
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ΜΕτΡΗΣΕιΣ τΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ΕκτΟΣ ιατΡΕιΟΥ και ΔΕικτΕΣ νΕΦΡικΗΣ
ΛΕιτΟΥΡγιαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
κ. Μανουσόπουλος2, α. γιόγιακα1, κ. παπακωνσταντινοπούλου1, Μ. τακούλας1, Σ. Ζιάκκα1, Χ. κουρβέλου1,
Ε. Μανιός3, ν. καπερώνης1
Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
3
Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
1
2

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί παράγοντα εξέλιξης της νεφρικής νόσου και τα δεδομένα βασίζονται κυρίως σε μετρήσεις του ιατρείου.
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημασία των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) εκτός ιατρείου για την επιδείνωση των δεικτών
νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν διαχρονικά 210 ασθενείς (155 άνδρες, ποσοστό 73.8%), μέσης ηλικίας (σταθερή απόκλιση) 69.2 (8.4) ετών με
χρόνια νεφρική νόσο (eGFR, ml/min/1.73m2, διάμεση τιμή, 25ο, 75ο εκατοστημόριο: 40.0, 28.0, 53.4) σε 3 επισκέψεις (αρχική και μετά ανά έτος).
Εκτός από τις μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο, ζητήθηκαν μετρήσεις στο σπίτι επί μία εβδομάδα, εφαρμόστηκε 24ωρη καταγραφή της ΑΠ και έγινε
προσδιορισμός βιοχημικών παραμέτρων. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μικτά μοντέλα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη συμπερίληψη τυχαίων επιδράσεων.
αποτελέσματα: Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ελέγχοντας για γνωστούς παράγοντες, υπολογίστηκε ελάττωση του eGFR: κατά 3% για 10 mmHg
αύξηση της συστολικής ΑΠ στο σπίτι το βράδυ πριν την κατάκλιση (p=0.04), κατά 4% για 10 mmHg αύξηση της 24ωρης διαφορικής ΑΠ (p<0.01)
και κατά 4% για 10 mmHg αύξηση της ημερήσιας διαφορικής ΑΠ (p<0.01).
Οσον αφορά την πρωτεϊνουρία υπολογίστηκε ποσοστιαία αύξηση αυτής κατά 8% για άνοδο κατά 10 mmHg της συστολικής ΑΠ ιατρείου (p=0.04),
κατά 20.5% για άνοδο κατά 10 mmHg της συστολικής πρωϊνής ΑΠ στο σπίτι (p<0.001), κατά 24.6% για άνοδο κατά 10 mmHg της συστολικής
βραδυνής στο σπίτι (p<0.001), κατά 14.9% για άνοδο κατά 10 mmHg της 24ωρης συστολικής ΑΠ (p<0.01) και κατά 28.8% για άνοδο κατά 10
mmHg της 24ωρης διαφορικής ΑΠ (p<0.001). Η επίδραση της επί μέρους ημερήσιας και νυκτερινής συστολικής και διαφορικής ΑΠ της 24ωρης
καταγραφής ήταν παρόμοια της αντίστοιχης ΑΠ του συνόλου του 24ώρου. Η ύπαρξη διαβήτη συσχετίστηκε με ελάττωση του eGFR και αύξηση της
πρωτεϊνουρίας σε κλίμακα πολλαπλάσια των επιδράσεων της ΑΠ.
Συμπεράσματα: Σε ατομικό επίπεδο κάθε ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο το επίπεδο της ΑΠ στο σπίτι και της 24ωρης διαφορικής ΑΠ είναι προγνωστικοί παράγοντες επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας και κυρίως επιδείνωσης της πρωτεϊνουρίας.
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πΡΟγνωΣτικΗ αΞια των πΕΡιΔιαΛΥτικων, ΕνΔΟΔιαΛΥτικων και πΡΟγΡαΜΜατιΣΜΕνων
κατ’ ΟικΟν ΜΕτΡΗΣΕων αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ τΗν πΕΡιπατΗτικΗ
καταγΡαΦΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
Φ. ιατρίδη1, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Μ.-Ε. αλεξάνδρου1, α. καρπέτας2, α. Μπίκος3, ι. τσουχνικάς1, C. Mayer4,
α.-Μπ. Χάιδιτς5, αικ. παπαγιάννη1, π. Σαραφίδης1
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
3
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πρότυπο», Θεσσαλονίκη
4
Austrian Institute of Technology, Center for Health & Bioresources, Biomedical Systems, Vienna, Austria
5
Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης(ΑΠ) προτείνεται για την διάγνωση και τον έλεγχο της υπέρτασης σε αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς, λόγω υψηλής διαγνωστικής αξίας και ισχυρών συσχετίσεων με καρδιαγγειακά συμβάματα. Η προγνωστική αξία των ενδοδιαλυτικών μετρήσεων ΑΠ και των κατ’ οίκον μετρήσεων ΑΠ δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει συγκριτικά, για πρώτη φορά, την προγνωστική αξία περιδιαλυτικών, ενδοδιαλυτικών, προγραμματισμένων κατ’ οίκον μετρήσεων σε σχέση με την περιπατητική καταγραφή της ΑΠ για τα
καρδιαγγειακά συμβάματα και την συνολική θνησιμότητα σε αυτόν τον πληθυσμό.
Υλικό και Μέθοδος: 242 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 48ωρη-περιπατητική-καταγραφή-ΑΠ με την συσκευή Mobil-O-GraphNG(IEM, Germany) και παρακολουθήθηκαν για μέσο διάστημα 49.1±25.6 μηνών. Αξιολογήθηκε η προγνωστική αξία μετρήσεων ΑΠ προ-αιμοκάθαρσης, ενδοδιαλυτικής ΑΠ, ενδοδιαλυτικής συμπεριλαμβανομένου της προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΑΠ, προγραμματισμένες μετρήσεις ΑΠ στην
ενδιάμεση μέρα(μέσος όρος μετρήσεων 8πμ-8μμ) σε σχέση με την 44ωρη καταγραφή-ΑΠ. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν ένας συνδυασμός
καρδιαγγειακής θνησιμότητας, μη θανατηφόρου εμφράγματος μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αναζωογόνησης
μετά από καρδιακή ανακοπή, νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαίας/περιφερικής επαναγγείωσης.
αποτελέσματα: Η ελευθερία(cumulative-freedom) από το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν σημαντικά μειωμένη για τα υψηλότερα τεταρτημόρια
της 44ωρης-ΣΑΠ(Ομάδα_1: <120mmHg 64.2%, Ομάδα_2: ≥120 έως <130mmHg 60.4%, Ομάδα_3: ≥130 έως <140mmHg 45.3%, Ομάδα_4:
≥140mmHg 45.5%, logrank-p=0.016). Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίστηκαν για την ενδοδιαλυτική(logrank-p=0.039), ενδοδιαλυτική συμπεριλαμβανομένου της προ- και μετά-αιμοκάθαρσης ΣΑΠ(logrank-p=0.044) και την προγραμματισμένη κατ’οίκον ΣΑΠ(logrank-p=0.030), αλλά όχι για
την προ-αιμοκάθαρσης ΣΑΠ(logrank-p=0.570). Με την Ομάδα_1 ως ομάδα αναφοράς, τα υψηλότερα τεταρτημόρια της 44ωρης, ενδοδιαλυτικής,
ενδοδιαλυτικής συμπεριλαμβανομένου προ- και μετά-αιμοκάθαρσης και της κατ’οίκον ΣΑΠ, αλλά όχι της προ-αιμοκάθαρσης ΣΑΠ εμφάνιζαν σημαντικά αυξανόμενο σχετικό κίνδυνο(Hazard-Ratio) για το κύριο καταληκτικό σημείο. Αντίστροφη συσχέτιση των επιπέδων ΔΑΠ με το κύριο καταληκτικό σημείο εμφανίστηκε για όλες τις μετρήσεις ΔΑΠ.
Συμπεράσματα: Οι μέσες ενδοδιαλυτικές και οι προγραμματισμένες κατ’οίκον μετρήσεις ΑΠ(αλλά όχι οι προ-αιμοκάθαρσης μετρήσεις) εμφανίζουν
παρόμοιες συσχετίσεις με την 44ωρη ΑΠ και αντιπροσωπεύουν έγκυρες μεθόδους για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της υπέρτασης σε
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
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COVID-19 & νΕΦΡικA νΟΣHΜατα Προεδρείο: Δ. καρασαββίδου, π. κρίκη
ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ τΡιτΟΒαΘΜιΟΥ νΟΣΟκΟΜΕιΟΥ απΟ τΗ ΔιαΧΕιΡιΣΗ των
αΣΘΕνων ΥπΟ ΕΞωνΕΦΡικΗ καΘαΡΣΗ κατα τΗ ΔιαΡκΕια τΟΥ ΔΕΥτΕΡΟΥ
κΥΜατΟΣ τΗΣ πανΔΗΜιαΣ ΜΕ τΟν ιΟ SARS-COV-2

P 01

γ. Σπανός, Σ. πάσχου, Σ. Φραγκίδης, κ. αρμεντζόϊου, Μ. Μπάκου, Χ. Μπαντής, γ. Μπαμίχας
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Σκοπός: Το δεύτερο κύμα της πανδημία της νόσου COVID-19 εξαπλώθηκε ραγδαία και ουσιαστικά δοκίμασε την παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν) των νοσοκομείων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου αντιμετώπισαν πρωτοφανείς προκλήσεις. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψουμε την εμπειρία μας από τη νοσηλεία και την έκβαση των ασθενών
υπό εξωνεφρική κάθαρση.
Υλικό & Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από το ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου για τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με επιβεβαιωμένη
διάγνωση COVID-19, ενώ από το αρχείο της Μ.Τ.Ν δεδομένα για τους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση από τον Σεπτέμβριο ως και τον Δεκέμβριο του
2020.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης νοσηλεύθηκαν 795 ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση COVID-19. Το 58% (461) ήταν άνδρες με μέση ηλικία
τα 66.5±15 έτη και με μέση διάρκεια νοσηλείας 11.1±7.7 ημέρες. Από αυτούς οι 47 ήταν
ασθενείς σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση, το 71.7% ήταν άνδρες με μέση ηλικία
70.2±16.6 έτη. Έγιναν 203 συνεδρίες αιμοκάθαρσης ενώ η μέση διάρκεια της νοσηλείας
τους ήταν 13.6±7.9 ημέρες. Οι εισαγωγές των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ακολούθησαν
την τάση των εισαγωγών του γενικού πληθυσμού στο δεύτερο κύμα της πανδημίας όπως
φαίνεται στο διάγραμμα. Η θνητότητα του συνόλου των νοσηλευθέντων ήταν 23,3% (188
ασθενείς) με μέση ηλικία 78.8±10.7 έτη, ενώ στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση ήταν
27.7% (απεβίωσαν 13 ασθενείς, 11 άνδρες και 2 γυναίκες με μέση ηλικία τα 80±7.9 έτη).
Μόνο ένας από τους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση που απεβίωσε είχε ηλικία κάτω των 70
ετών. Σε 16 ασθενείς εφαρμόστηκε εξωνεφρική κάθαρση λόγω οξείας νεφρικής βλάβης.
Εξ` αυτών οι 13 νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και εφαρμόστηκε συνεχής αιμοδιαδιήθηση. Το 73.3% ήταν άνδρες με μέση ηλικία τα 66.1±12.6 έτη. Απεβίωσαν οι 15 (ο ένας είχε απενταχθεί από την αιμοκάθαρση) ενώ μία μόνο ασθενής εξήλθε με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Συμπεράσματα: Η πανδημία της νόσου COVID-19 αποτέλεσε σοβαρή πρόκληση για όλους και ιδιαίτερα για τους ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση. Η κοινότητα των ασθενών που υποβάλλονταν σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι είχαν κακή έκβαση. Η εφαρμογή
συντονισμένης στρατηγικής για τον περιορισμό και αντιμετώπιση της νόσου στην κοινότητα των νεφροπαθών στο μέλλον είναι υψίστης σημασίας.

COVID-19 ΣΕ αΣΘΕνΗ ΜΕ κΡΥΟΣΦαιΡιναιΜικΗ ΣπΕιΡαΜατΟνΕΦΡιτιΔα
Σ. Μαρινάκη, Σ. τσιάκας, Χ. Σκαλιώτη, π. τσούτσουρα, ι.ν. Μπολέτης
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Εισαγωγή: Τα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία για την επίδραση της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 σε ασθενείς με σπειραματικές παθήσεις
ανοσολογικής αιτιολογίας είναι περιορισμένα.Παράγοντες όπως η νεφρική δυσλειτουργία, η υψηλού επιπέδου πρωτεϊνουρία, η υποαλβουμιναιμία,
η χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και η υποκείμενη ανοσολογική διαταραχή πιθανώς καθιστούν αυτή την ομάδα πληθυσμού ευάλωτη για
σοβαρή νόσηση από COVID-19.
παρουσίαση περιστατικού: Στις αρχές του πρώτου κύματος της πανδημίας ένας ασθενής, 64 ετών, με ιστορικό κρυοσφαιριναιμικής σπειραματονεφρίτιδας υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία σε έδαφος χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (RAI stage: 0), προσήλθε εκτάκτως λόγω εμπυρέτου και ξηρού βήχα από 5 ημερών. Έξι μήνες πριν, είχε γίνει έναρξη θεραπευτικής αγωγής με rituximab (4 εβδομαδιαίες δόσεις 375mg/m2),
κυκλοφωσφαμίδη (3 μηνιαίες δόσεις 500mg/m2) και υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, ενώ στην παρούσα φάση ελάμβανε 6mg μεθυλπρεδνιζολόνης. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε ταχύπνοια με συνοδό υποξυγοναιμία (SatO2: 93%), ενώ από την αξονική θώρακα ανευρέθηκαν
διάχυτα πνευμονικά διηθήματα αμφοτερόπλευρα. Το ρινοφαρυγγικό δείγμα για rt-PCR για SARS-CoV-2 ήταν θετικό και ο ασθενής διακομίστηκε
σε νοσοκομείο αναφοράς για περαιτέρω αντιμετώπιση.Ο εργαστηριακός του έλεγχος ανέδειξε λεμφοκύτταρα: 2088k/μL, CRP: 65 mg/L και κρεατινίνη ορού: 1,56mg/dl (τιμή αναφοράς). Αρχικά, χορηγήθηκε οξυγονοθεραπεία, υδροξυχλωροκίνη και εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με κεφτριαξόνη.
Δύο ημέρες μετά, ο ασθενής παρουσίασε ραγδαία κλινική επιδείνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Εκεί προστέθηκε αζιθρομυκίνη, ενώ λόγω οξείας νεφρικής βλάβης δεν χορηγήθηκε remdesivir. Μία εβδομάδα μετά, ο
ασθενής αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην κλινική. Μετά από συνολική διάρκεια νοσηλείας 25 ημερών εξήλθε από το νοσοκομείο με κρεατινίνη
1,43mg/dl.
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, το φορτίο της ανοσοκαταστολής στους ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση σπειραματικής πάθησης
αυξάνει τον κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από την COVID-19. Η πανδημία από τον SARS-CoV-2 δημιουργεί νέες προκλήσεις στους θεράποντες
ιατρούς για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών και τη διαχείριση της ανοσοκατασταλτικής τους αγωγής.
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ΜΕτΡα των ιΔιωτικων ΜΟναΔων αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ για τΗν αντιΜΕτωπιΣΗ τΗΣ
πανΔΗΜιαΣ COVID-19
Δ. κιρμιζής1, Λ. γιονανλής2, ι. Δρούλιας3, Ε. Ευθυμίου4, α. Σταυρουλόπουλος5, κ.τρίγκα6, π. τρίγκας6,
Ε. πάνου7, Φ. Μακρής8, γ. Μηλάτος9, Χ. Μπαλοδήμος10, π. νέννες11, Ε. Σταυρινού12, γ. ντέτσκας13,
α. Δράκου14, Δ. παπαδοπούλου15, Ε. ιντζεβίδου16
Ομάδα Επαγγελματικών Θεμάτων Ελληνικής νεφρολογικής Εταιρείας
Νεφρολογικό Ιατρείο Νεφρώνας, Θεσσαλονίκη, 2ΜΤΝ Κλινικής Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη, 3ΜΤΝ Κλινικής Ευγενίδειο Θεραπευτήριο &
ΜΤΝ Κλινικής Αττικό Θεραπευτήριο, 4ΜΧΑ Φροντίς Νεφρολογικό Κέντρο, Κερατσίνι, 5Νεφρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών – NEPHROEXPERT, 6ΜΧΑ Κυανούς Σταυρός Πάτρα, 7ΜΤΝ Κλινικής Εuromedica, Κοζάνη, 8ΜΧΑ Μεσογειακό Νεφρολογικό Κέντρο, Αθήνα, 9ΜΧΑ Σύγχρονο Νεφρολογικό Κέντρο Πειραιά Άγιος Παντελεήμονας, 10ΜΧΑ Ολύμπιον, Αμαλιάδα, 11ΜΧΑ Αττικός Νεφρός, Αιγάλεω, 12ΜΤΝ Κλινικής
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 13ΜΤΝ Κλινικής Εuromedica, Ρόδος, 14ΜΤΝ Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα,15ΜΧΑ Nephrocare, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 16ΜΧΑ Ευαγγελισμός Πατρίδα Βέροιας
1

Σκοπός: Η καταγραφή του χρόνο και του τρόπου αντίδρασης των ιδιωτικών Μονάδων ΑΚ και την πολιτική τους έναντι της πανδημίας.
Υλικό και Μέθοδος: Μεταξύ 30/3/2020 και 12/04/2020 απευθύναμε στους Νεφρολόγους των ιδιωτικών Μονάδων Αιμοκάθαρσης (ΑΚ) της χώρας
ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 10 ερωτήσεις πάνω στα εξής θέματα: 1) τον χρόνο αντίδρασης των Μονάδων, 2) τα μέτρα διαλογής, αναγνώρισης και απομόνωσης ύποπτων ασθενών, 3) τα μέτρα απομόνωσης και αιμοκάθαρσης ύποπτων ασθενών, 4) τα μέτρα Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας (ΜΑΕΠ), και 5) τα μέτρα για την προστασία του προσωπικού.
αποτελέσματα: Οι απαντήσεις αντιπροσωπεύουν 35 Μονάδες (το 40% των ιδιωτικών Μονάδων της χώρας, με συνολικά 3000 ασθενείς). Το 32%
των Μονάδων έλαβαν μέτρα πριν τις 29/2/2020, και το 64% των Μονάδων κατά το διάστημα μεταξύ 1/3/2020 και 15/3/2020. Η θερμομέτρηση, η
εκτίμηση (screening/triage) των ασθενών και η εφαρμογή χειρουργικής μάσκας αποτελεί τη συνήθη πρακτική. Το 68% των Μονάδων διαθέτει ιδιαίτερο χώρο αναμονής και το 70% ειδικό χώρο ΑΚ (απομόνωση) για τους ύποπτους ασθενείς. Η χρήση των ΜΑΕΠ προβλέπεται για το προσωπικό
που χειρίζεται ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο 90% των απαντήσεων και από το προσωπικό που χειρίζεται μόνο επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 στο 10% των απαντήσεων. Το 62% των Μονάδων λαμβάνει δείγματα από το συμπτωματικό προσωπικό για εργαστηριακό
έλεγχο λοίμωξης COVID-19. Η πολιτική για τα συμπτωματικά μέλη του προσωπικού στο 59% των Μονάδων είναι η απομόνωση για 14 ημέρες, στο
9% των Μονάδων απομόνωση για 7 ημέρες. Εργαστηριακό έλεγχο για λοίμωξη COVID-19 εφαρμόζει το 14% των Μονάδων για τους ασθενείς που
πιθανώς έχουν εκτεθεί στον ιό και το 50% των Μονάδων πριν την επάνοδο του εργαζόμενου στην εργασία. Δεν υπήρξε καμία αναφορά θετικού για
COVID-19 ασθενούς στο παραπάνω διάστημα.
Συμπεράσματα: Τα μέτρα που φέρονται να έλαβαν οι ιδιωτικές Μονάδες ελήφθησαν έγκαιρα και ακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ και των διεθνών φορέων.
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Η ΕπιΔΡαΣΗ των ΜΕτΡων πΡΟΛΗΨΗΣ και ΕΛΕγΧΟΥ ΔιαΣπΟΡαΣ τΗΣ πανΔΗΜιαΣ
SARS-CoV-2 ΣΕ ΣΥνΗΘΕιΣ ΛΟιΜωΞΕιΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνων αΣΘΕνων
Θ. τουρουντζής, Φ. Στασινή, Ζ. Σκαρλάτου, Θ. Μπίκος, π. Στρόππου, Χρ. καγιαδάκη, Ε. γινικοπούλου,
κ. Σόμπολος
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης των μέτρων πρόληψης και ελέγχου διασποράς της πανδημίας SARS-CoV-2 σε Μ.Χ.Α., στην εμφάνιση λοιμώξεων
αιμοκαθαιρομένων ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 97 ασθενείς (38♀, μέση ηλικία 71,97±12,39) που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε Μ.Χ.Α. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, συννοσηρότητα καθώς και επεισόδια εμπύρετου ή κλινικής εικόνας που απαίτησε λήψη αντιμικροβιακών φαρμάκων στη διάρκεια ενός τριμήνου (Μάρτιος - Μάιος) για τρία συνεχόμενα έτη (2018 - 2020). Τα επεισόδια αυτά αφορούσαν κυρίως λοιμώξεις
αναπνευστικού (ανώτερο / κατώτερο) και ουροποιητικού συστήματος καθώς και μαλακών μορίων. Επιπρόσθετα, συγκρίθηκαν οι καλλιέργειες για
έλεγχο μικροβιακής φορείας ρινικού επιχρίσματος και σημείου εξόδου κεντρικού φλεβικού καθετήρα (Κ.Φ.Κ.) των ασθενών, που λαμβάνονται ετησίως. Τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της πανδημίας αφορούν σε συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για Μ.Χ.Α. (χρήση μάσκας,
πλύσιμο χεριών, αποστάσεις μεταξύ των ασθενών, θερμομέτρηση, νοσηλεία σε θαλάμο μόνωσης) και σε επιπρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν στη
M.X.A. (σύνδεση χωρίς αναμονή, απαγόρευση λήψης τροφής, απολύμανση κτιρίου κ.α.).
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφηκε μείωση της μικροβιακής φορείας των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, η οποία ήταν
στατιστικά σημαντική στο ρινικό επίχρισμα (2,06% το 2020 έναντι 16,49% το 2018 και 11,34% το 2019, p=0.01). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε
μείωση των περιπτώσεων φορείας που εξαλείφθηκαν με πέραν του ενός κύκλου αντιμικροβιακή θεραπεία, τόσο στο ρινικό επίχρισμα (7 το 2018,
2 το 2019 και 0 το 2020), όσο και στο σημείο εξόδου των Κ.Φ.Κ. (4 το 2018 και 2019 και 0 το 2020). Τέλος, το 2020 σημειώθηκε μείωση κατά
55,66% των λοιμώξεων κατωτέρου αναπνευστικού (1,37% το 2020 έναντι 3,09% το 2018, p=0.003).
Συμπεράσματα: Το 2020 με την τήρηση αυστηρών μέτρων ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από SARS-CoV-2 στη Μονάδα μας, παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική μείωση της μικροβιακής φορείας του ρινικού επιχρίσματος, καθώς και των επεισοδίων λοιμώξεων κατωτέρου αναπνευστικού
στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, αλλά και των πολυανθεκτικών βακτηρίων στο σημείο εξόδου των Κ.Φ.Κ. αιμοκάθαρσης.
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αΥΞΗΜΕνΗ ΣΥΧνΟτΗτα αΣΥΜπτωΜατικΗΣ ΛΟιΜωΞΗΣ COVID-19 ΣΕ
αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ – ΕΛΕγΧΟΣ αντιΣωΜατων
Μ. τσιάτσιου1, ι. Μπισχινιώτη2, α. Μιχαλάκη1, κ. Λειβαδίτης3, α. αγγέλου1, Φ. Χριστίδου1
1

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ. Νοσοκομείο Χαλκιδικής

2

Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

3

Νεφροξένια, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Χαλκιδικής
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Σκοπός: Μετά την εμφάνιση της νόσου COVID-19 από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, σε ολόκληρο τον κόσμο εφαρμόσθηκαν μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Συγκεκριμμένα πρωτόκολλα εφαρμόζονται σχολαστικά στις μονάδες αιμοκάθαρσης για τον εντοπισμό και την απομόνωση
των ύποπτων ή θετικών περιστατικών. Σκοπός της μελέτης ήταν ο εντοπισμός μη διαγνωσθέντων ή ασυμπτωματικών αιμοκαθαιρομένων ασθενών
με έλεγχο IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2.
Υλικό και Μέθοδος: O έλεγχος για αντισωμάτα έγινε με το 2019-nCoV IgG Antidody Detection Kit (Immunochromatografic Assay) της DIAGREAT,
στον ορό 114 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου και της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης του νομού.
Οι ασθενείς (70 άνδρες, 44 γυναίκες), με μέση ηλικία 72,5±13 έτη και διάμεση διάρκεια αιμοκάθαρσης 31 (1-211) μήνες, ήταν ασυμπτωματικοί την
ημέρα της αιμοληψίας. Κανείς ασθενής δεν είχε εμβολιασθεί για τον κορωνοϊό.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος της πανδημίας εννέα από τους 114 ασθενείς (8%) είχαν διαγνωσθεί με θετική PCR (Realtime polymerase chain reaction). Οι έξι από τους εννέα ήταν ασυμπτωματικοί. Από τον έλεγχο των IgG αντισωμάτων διαπιστώσαμε:
1. Δέκα έξι (16) ασθενείς είχαν αντισώματα (14%).
2. Έντεκα (11) από αυτούς δεν είχαν ιστορικό θετικής PCR (69%).
3. Και οι τρεις συμπτωματικοί ασθενείς με θετική PCR ανέπτυξαν αντισώματα.
4. Τo 67% των ασυμπτωματικών με θετική PCR, δεν ανέπτυξαν αντισώματα.
Συμπεράσματα: Η παρουσία αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς χωρίς προηγούμενη διάγνωση της νόσου με
θετική PCR, αλλά και η έλλειψη ανοσολογικής απάντησης σε ασυμπτωματικούς με θετική PCR, καταδεικνύουν τις αδυναμίες των χρησιμοποιούμενων
διαγνωστικών μεθόδων. Η συνδυασμένη χρησιμοποίηση περισσοτέρων διαγνωστικών εξετάσεων αναμένεται να περιορίσει τα διαγνωστικά προβλήματα στο μέλλον.

COVID και αΣΘΕνΕιΣ ΣτΗν αιΜΟκαΘαΡΣΗ
Μ. Μαλλιάρα, α. καπελλάκης-Μαλλιάρας, Σ. Βλάσσης, Δ. κουκοδήμος, Δ. κουγιουμτζόγλου,
Ε. Μαγιώνα
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Εισαγωγή: το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο που προκαλεί ο COVID -19 πρωτοεμφανίστηκε στην επαρχία Wuhan στην Κίνα τέλη του 19 και ταχέως
εξαπλώθηκε παγκόσμια.
Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε την πορεία της νόσου στους ασθενείς στην αιμοκάθαρση που νόσησαν από κορονοϊό.
ασθενείς και Μέθοδοι: την περίοδο Αύγουστος 2020 – Δεκέμβριος 2020, 22 χρόνιοι αιμοκαθαιρόμενοι στον νομό διαγνώστηκαν COVID +(ποσοστό
14%). 15 από αυτούς(68%) ήταν άνδρες, με μέση διάρκεια στην αιμοκάθαρση 33, 36 μήνες(1-154 μήνες), με μέση ηλικία: 68,36 (35-89) έτη. Το
πρωτοπαθές αίτιο ήταν: Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα:50 %, (11/22), διαβητική νεφροπάθεια 18% (4/22), καρδιονεφρικό σύνδρομο 9% ((2/22) πολυκυστικοί νεφροί5% (1/22), και αμυλοείδωση 5% (1/22). Συνοσηρότητα υπέρταση και στεφανιαία νόσο εμφάνιζαν σε ποσοστό 72% (16/22), παχύσαρκοι:50%(11/22). Η διάγνωση ετέθη με rapid test και επιβεβαιώθηκε με μοριακό έλεγχο PCR.
Τα συμπτώματα εισαγωγής ήταν: κεφαλαλγία, μυαλγίες 20/22(91%), εμπύρετο 20/22 (91%), διάρροιες και έμετοι: &/22 (32%), δύσπνοια 2/22 (9%).
Ασυμπτωματικοί ήταν: 2/22 (9%). Νοσηλεύτηκαν: 10/22 (45%) με μέση διάρκεια νοσηλείας 5,4 ημέρες (1-10 ημέρες). Ο εργαστηριακός έλεγχος
έδειξε: λευκά: 7686(3400-18300). CRP: 4mg/dl (0,13-14,25), LDH: 366IU/L(166-740), ινωδογόνο: 605mg/dl(326-881). Ακτινολογική εικόνα πνευμονίας διαγνώστηκε σε: 4/22 (18%) που επιβεβαιώθηκε με ακτινογραφία θώρακος και αξονική τομογραφία θώρακος. Η συνεδρία αιμοκάθαρσης γινόταν σε απομονωμένο θάλαμο με ξεχωριστή είσοδο και έξοδο. Για το προσωπικό ελήφθησαν μέτρα ατομικής προστασίας και οι νοσηλευτές
άλλαζαν ανά 2ωρο. Μετά από 14 ημέρες λαμβάνονταν εκ νέου τεστ. Το διάστημα αιμοκάθαρσης στην απομόνωση ήταν 21 ημέρες.
Η θεραπεία των ασθενών έγινε με χορήγηση δεξαμεθαζόνης: 7/22(ποσοστό 32%) ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους: 10/22(45%), αζιθρομυκίνη:
1022(45%), ρεμντεσιβίρη: 3/22(14%). Οξυγόνο χορηγήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες και τον κορεσμό.
Έκβαση; Κατέληξαν οι 8/22 (36%). Κανείς δεν διασωληνώθηκε
Συμπεραίνουμε πως η λοίμωξη COVID-19 αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη ζωή στους ασθενείς μας σε αιμοκάθαρση. Η θεραπεία είναι προς το
παρόν υποστηρικτική και η πρόληψή της αποτελεί την σοφότερη λύση.
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COVID-19 ΛΟιΜωΞΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ
ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ (Χνα-τν): κΛινικΗ πΟΡΕια-ΕκΒαΣΗ
ι. γριβέας, α. Σχοινάς, α. Μπαλιτσάρη, γ. ασημακόπουλος, Ε. πρατήλας
Νεφρολογική Κλινική Νοσηλευτικό Ίδρυμα Νοσηλευτικό Ταμείο Στρατού, 417 ΝΙΜΤΣ

Σκοπός: Οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά, η κλινική πορεία και η έκβαση ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ που προσβλήθηκαν από λοίμωξη με SARS-CoV-2.
Υλικό και Μέθοδος: Καταγράφηκαν όλα τα δεδομένα σχετικά με την κλινική πορεία ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ και COVID-19 λοίμωξη: Ηλικία, πρωτοπαθές αίτιο νεφρικής νόσου, κλινική παρουσίαση και πορεία, ιστορικό, έκβαση, ημέρες νοσηλείας.
αποτελέσματα: 22 ασθενείς με θετικό τέστ Covid-19 νοσηλεύτηκαν υπό τη φροντίδα της μονάδας μας για 3 μήνες. 16 ασθενείς ήταν συμπτωματικοί
κατά την εισαγωγή και 13 εισήχθησαν με ή ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους πνευμονικές διηθήσεις. 12 ασθενείς (8 άνδρες) απεβίωσαν. 3 στους 12 εισήχθησαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 6 ασθενείς ήταν σηπτικοί, 4 ανέπτυξαν αναπνευστική ανεπάρκεια και 2 εμφάνισαν καρδιαγγειακά επεισόδια. 14,5 ημέρες ήταν ο μέσος χρόνος νοσηλείας (εύρος: 1-38 ημέρες) για τους αποβιώσαντες. 2 στους 3 ασθενείς
που εισήχθησαν στη ΜΕΘ είχαν γρήγορη επιδείνωση, καταλήγοντας μετά 48 ώρες. Η τρίτη ασθενής με σοβαρές συνοσηρότητες κατέληξε μετά
από 20 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 74,5 χρόνια (13 άνω των 75 ετών). Ο μέσος χρόνος αιμοκάθαρσης ήταν 63
μήνες (89 μήνες για τους αποβιώσαντες). Το μέσο βάρος των ασθενών ήταν 69 kgrs (63 kgrs των θανόντων). 11/22 ασθενείς και 5/12 ασθενείς που
κατέληξαν ήταν διαβητικοί. 14 ασθενείς ήταν υπερτασικοί και 16 είχαν επίσημο καρδιαγγειακό ιστορικό. 10 από τους 22 ασθενείς πήραν εξιτήριο
μετά από 43 ημέρες νοσηλείας (εύρος: 35-56 ημέρες).
Συμπέρασμα: Η θνησιμότητα ήταν υψηλή. Η ηλικία, οι συνοσηρότητες και, κυρίως, η ΧΝΑ-ΤΝ από μόνη της είναι σημαντικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες κινδύνου για την έκβαση ασθενών με λοίμωξη COVID-19.
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ΔιαΧΕιΡιΣΗ τΗΣ πανΔΗΜιαΣ COVID-19 ΣΕ ΜΟναΔα τΕΧνΗτΟΥ νΕΦΡΟΥ
νΟΜαΡΧιακΟΥ νΟΣΟκΟΜΕιΟΥ
Μ. τσιάτσιου1, ι. Μπισχινιώτη2, α. Μιχαλάκη1, κ. Λειβαδίτης3, α. αγγέλου1, Φ. Χριστίδου1
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ. Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
3
Νεφροξένια, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Χαλκιδικής
1
2

Σκοπός: Η λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα στους ασθενείς της αιμοκάθαρσης.
Στην αναδρομική αυτή μελέτη παρουσιάζουμε την εμπειρία ενός νομαρχιακού νοσοκομείου στην αντιμετώπιση και την έκβαση της λοίμωξης COVID19 στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του νομού.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 121 ασθενείς (76 άντρες, 45 γυναίκες), με ηλικία 73±13 έτη, διάμεση διάρκεια αιμοκάθαρσης 31
(1-211) μήνες, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου και στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης του νομού. Από την αρχή της πανδημίας
διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό 12 ασθενείς (10%), οι μισοί (50%) ασυμπτωματικοί.
Η διάγνωση έγινε με την εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (polymerase chain reaction-PCR) σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
Το σύνολο των κρουσμάτων παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2020, οπότε ελέγχθηκαν με PCR όλοι οι ασθενείς.
αποτελέσματα:
1. Έξι ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία (50%) διότι εμφάνιζαν πυρετό (και οι 6), δύσπνοια (4 από τους 6), κακουχία και διάρροιες (2 από τους 6). Οι
πέντε ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους COVID και ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου διασωληνώθηκε (8,3%).
2. Ακτινολογική εικόνα πνευμονίας είχαν τέσσερις ασθενείς (33%).
3. Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας ήταν 12.5 (4-23) ημέρες. Η διάμεση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών που απεβίωσαν ήταν 5 (4-9) ημέρες, ενώ η
διάμεση διάρκεια των νοσηλευθέντων που επιβίωσαν ήταν 18 (16-23) ημέρες.
4. Απεβίωσαν τρεις ασθενείς (θνητότητα 25%), από αναπνευστική ανεπάρκεια.
5. Τόσο οι νοσηλευόμενοι όσο και οι ασυμπτωματικοί ασθενείς έκαναν αιμοκάθαρση σε ξεχωριστή βάρδια μέχρι την αρνητικοποίηση της PCR (μέσος
όρος: 14 ημέρες, μέγιστη διάρκεια παραμονής με θετική PCR: 24 ημέρες).
Συμπεράσματα: Η θνητότητα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών με συμπτωματική λοίμωξη από κορωνοϊό είναι υψηλή. Ωστόσο σημαντικό ποσοστό
ασθενών με θετική PCR παραμένουν ασυμπτωματικοί. Η απομόνωση των θετικών στον κορωνοϊό ασθενών, αποτρέπει την περαιτέρω μετάδοση
του ιού και διασφαλίζει την συνέχιση της χρόνιας θεραπείας τους.
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ΔιαΛΥτΟΣ ΥπΟΔΟΧΕαΣ πΛαΣΜινΟγΟνΟΥ ΟΥΡΟκιναΣΗΣ (SUPAR) και COVID-19
ΛΟιΜωΞΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ ΥπΟ
αιΜΟκαΘαΡΣΗ (Χνα-τν)
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ι. γριβέας, α. Σχοινάς, α. Μπαλιτσάρη, γ. ασημακόπουλος, Ε. πρατήλας
Νεφρολογική Κλινική Νοσηλευτικό Ίδρυμα Νοσηλευτικό Ταμείο Στρατού, 417 ΝΙΜΤΣ

Σκοπός: To suPAR είναι η διαλυτή μορφή του υποδοχέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (uPAR), η οποία είναι μία πρωτείνη της κυτταρικής
μεμβράνης συνδεόμενη με γλυκοζυλοφωσφατιδο-ινοσιτόλη (GPI), με χαρακτήρες δείκτη φλεγμονής σε κυτταρικό επίπεδο. Παράλληλα, αυξημένα
επίπεδα suPAR έχουν ανεξάρτητα συσχετιστεί με την εγκατάσταση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ). Διερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ των επιπέδων
suPAR και της σοβαρότητας και έκβασης ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ και Covid-19 λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδος: Σε μια μελέτη παρατήρησης ενήλικων ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ που νοσηλεύτηκαν για Covid-19 λοίμωξη, μετρήσαμε τα επίπεδα
suPAR σε δείγματα πλάσματος. Το χρονοδιάγραμμα για αυτές τις μετρήσεις είχε ως εξής: κατά την εισαγωγή, μετά τη συνεδρία αιμοπροσρόφησης
(HP) όπου τέθηκε και λίγο πριν το εξιτήριο.
αποτελέσματα: Από τους 17 ασθενείς (7 ήταν άνδρες), 13 ασθενείς έλαβαν HP (μέση ηλικία: 74 ετών). Το μέσο επίπεδο suPAR ήταν 12,94 ng /
ml. Για όσους υποβλήθησαν σε HP, το μέσο επίπεδο suPAR ήταν 10,55 ng / ml στο τέλος κάθε συνεδρίας (p = NS). 3 ασθενείς είχαν επίπεδα suPAR
κάτω από 7 ng / ml. 2 από αυτούς επέζησαν χωρίς ανάπτυξη πνευμονικών διηθήσεων. 7 ασθενείς πήραν εξιτήριο με suPAR 12,94 ng / ml που δεν
διέφερε σημαντικά από το μέσο suPAR των ασθενών που κατέληξαν (13,68 ng / ml).
Συμπέρασμα: Η χρήση των επιπέδων suPAR σε ασθενείς ΧΝΑ-ΤΝ με Covid-19 λοίμωξη δεν φαίνεται να είναι προγνωστική για την κλινική πορεία
τους γενικά. Η συσχέτιση της ΧΝΝ με τα επίπεδα suPAR φαίνεται να ερμηνεύει την παραπάνω παρατήρηση μας. Παρ 'όλα αυτά, σε ασθενείς όπου
τα χαμηλά επίπεδα suPAR συνδυάστηκαν με απουσία πνευμονικών διηθήσεων, η πρόγνωση ήταν εξαιρετική.

αΞιΟΛΟγΗΣΗ των ΛΗΦΘΕντων ΜΕτΡων Εναντι τΗΣ πανΔΗΜιαΣ COVID-19 ΣΕ
ΜΟναΔα τΕΧνΗτΟΥ νΕΦΡΟΥ γΕνικΟΥ νΟΣΟκΟΜΕιΟΥ ΜΗ αναΦΟΡαΣ
Θ. Χήρας , α. Μπαρμπάτση , Μ.-Ε. παπαδάκη , γ. καντεράκης , Μ. Μασουρίδη , Μ. Λαδά , Μ. Σονικιάν
1
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1
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Νεφρολογική Μονάδα Σισμανόγλειο ΓΝΑ
Επόπτης υγείας - Επιτροπή λοιμώξεων Σισμανόγλειο ΓΝΑ
3
Τμήμα Επιτήρησης Λοιμώξεων Σισμανόγλειο ΓΝΑ
4
Β΄ Παθολογική Κλινική-Κλινική Covid-Επιτροπή λοιμώξεων Σισμανόγλειο ΓΝΑ
1
2

Σκοπός: Αναφορά και αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων στη Νεφρολογική Μονάδα του Νοσοκομείου για την προστασία ασθενών και προσωπικού
από τoν ιό SARS-CoV-2 κατά την περίοδο της Πανελλαδικής απομόνωσης λόγω πανδημίας COVID-19.
Υλικό και Μέθοδος: Από την έναρξη της ΄΄καραντίνας΄΄ εφαρμόστηκαν σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου τα εξής:
Ι. Διαμόρφωση δύο διαφορετικών εισόδων στη Μονάδα με μηχανισμούς θυροτηλεπικοινωνίας, αντίστοιχα για μόνιμους και νοσηλευόμενους ασθενείς
ΙΙ. Διαχωρισμός της αίθουσας αιμοκάθαρσης σε δύο χώρους θεραπείας για εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς αντίστοιχα ΙΙΙ. Διαμόρφωση αποκλειστικού χώρου αιμοκάθαρσης για επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα Covid. IV. Σχολαστική ενημέρωση των εξωτερικών ασθενών για τήρηση
μέτρων στην οικία τους (θερμομέτρηση δις ημερησίως, πλύσιμο χεριών, τηλεφωνική επικοινωνία επί συμπτωμάτων), κατά την προσέλευση και την
αναμονή τους στη Μονάδα (απολύμανση χεριών, μάσκα, απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους, απουσία συνοδών προσώπων) V. Καθορισμός ειδικού
ατόμου υποδοχής, για θερμομέτρηση, λήψη ιστορικού, απολύμανση χεριών και προσφορά χειρουργικής μάσκας VI. Κατανάλωση μικρογεύματος
μόνο μετά το πέρας της θεραπείας εκτός της αίθουσας VII. Τήρηση μέτρων προστασίας τραυματιοφορέων, ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και
τυχόν επισκεπτών VIII. Επί ύποπτου κρούσματος, διενέργεια test και αναμονή του αποτελέσματος στο τμήμα υποδοχής Covid του Νοσοκομείου
πριν την μεταφορά στη Μονάδα. IX. Επί μη δυνατής αναμονής του αποτελέσματος, θεραπεία στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα από προσωπικό
πλήρως εξοπλισμένο.
αποτελέσματα: Τρεις μόνιμοι αιμοκαθαιρόμενοι παρουσίασαν πυρετό και συμπτωματολογία αναπνευστικού, παρέμειναν στο τμήμα υποδοχής
Covid και το test απέβη αρνητικό. Οκτώ νοσηλευόμενοι, ύποπτοι για Covid-19 χρειάστηκαν αιμοκάθαρση διενεργηθείσα μετά τη γνωστοποίηση
του αρνητικού test. Σε 2 ασθενείς χρειάστηκε επείγουσα αιμοκάθαρση στην ειδική αίθουσα και το test ήταν επίσης αρνητικό. Κανείς από το προσωπικό δεν ανευρέθη θετικός.
Συμπεράσματα: Η λήψη των μέτρων προστασίας κατά του ιού SARS-CoV-2 βάσει των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών και η αυστηρή τήρησή
τους από όλους, απέβη αποτελεσματική ως προς την απουσία θετικών κρουσμάτων Covid-19 σε ασθενείς και προσωπικό της Νεφρολογικής Μονάδας.
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απΟτΕΛΕΣΜατικΟτΗτα απΟ τΗν ΕΦαΡΜΟγΗ τΗΣ αιΜΟπΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (HP) ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
(Χνα-τν) και COVID-19 ΛΟιΜωΞΗ
ι. γριβέας, α. Σχοινάς, α. Μπαλιτσάρη, γ. ασημακόπουλος, Ε. πρατήλας
Νεφρολογική Κλινική Νοσηλευτικό Ίδρυμα Νοσηλευτικό Ταμείο Στρατού, 417 ΝΙΜΤΣ

Σκοπός: Οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά, η κλινική πορεία και η έκβαση ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ που προσβλήθηκαν από λοίμωξη με SARS-CoV-2. εστιάζοντας στην επίδραση της HP σε αυτούς.
Υλικό και Μέθοδος: Oι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η Α με ασθενείς υπό ΗP και η Β με ασθενείς χωρίς ΗP. Καταγράφηκαν όλα τα δεδομένα
σχετικά με την κλινική πορεία ασθενών με ΧΝΑ-ΤΝ και COVID-19 λοίμωξη: Ηλικία, κλινική παρουσίαση και πορεία, ιστορικό, έκβαση, ημέρες νοσηλείας.
αποτελέσματα:
Ομάδα Α
13 ασθενείς (4 άνδρες) με μέση ηλικία 74 ετών. 5 ασυμπτωματικοί κατά την εισαγωγή και 7 εισήχθησαν με ή ανέπτυξαν κατά τη νοσηλεία τους
πνευμονικές διηθήσεις. 4 παρέμειναν ασυμπτωματικοί συνέχεια.
12 ασθενείς έλαβαν HP (1-2 συνεδρίες) για 3 ώρες στη μονάδα αιμοκάθαρσης και μία ασθενής στη ΜΕΘ (5 συνεδρίες).
9 ασθενείς πήραν εξιτήριο μετά από 43 ημέρες νοσηλείας (εύρος: 35-56). 30 μέρες ήταν η μέση παραμονή στο νοσοκομείο για τους αποβιώσαντες.
Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες με τη χρήση HP (υπόταση, μείωση αιμοπεταλίων, αιμορραγία).
Ομάδα Β
9 ασθενείς (7 άνδρες) με μέση ηλικία 75 ετών δεν έλαβαν HP κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Όλοι παρουσιάστηκαν συμπτωματικοί. 8/9
ασθενείς απεβίωσαν μετά από 6 ημέρες νοσηλείας (εύρος: 1-14), 2 στη ΜΕΘ.
Συμπέρασμα: Η HP φαίνεται να είναι χρήσιμο, ασφαλές, αρκετά αποτελεσματικό αν και μη ειδικό εργαλείο στη μάχη κατά του Covid-19 σε ασθενείς
με ΧΝΑ-ΤΝ. Η πραγματική επίδραση στην κλινική πορεία (χρόνος έναρξης, θεραπευτικά πρωτόκολλα, εργαλεία για την αξιολόγηση της απόκρισης)
δεν έχει ακόμη καθοριστεί χωρίς να ελαχιστοποιεί το ενδιαφέρον για τη μέθοδο που πρέπει να δώσει η επιστημονική κοινότητα.

αιΜΟκαΘαΡΣΗ

Προεδρείο: κ. Σταματέλου, α. Ουζούνη, Σ. πατσιάλας, Ε. Μουρβάτη, Ε. γιαννάτος, Χ. πλέρος
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τα ΕπιπΕΔα ΣκΛΗΡΟΣτινΗΣ αΛΛα ΟΧι τΗΣ πΡωτΕΪνΗΣ Dkk-1, ΣΥΣΧΕτιΖΟνται
ΜΕ τΗν αΡτΗΡικΗ ΣκΛΗΡια ΣΕ ΧΡΟνιωΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ
Ε. Σταυρινού1, π.α. Σαραφίδης1, Χ. κουμαράς2, Χ. Λουτράδης1, π. γιαμαλής1, κ. τζιόμαλος3,
α. καραγιάννης2, αικ. παπαγιάννη1
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η σκληροστίνη και η πρωτεΐνη Dickkopf-1 (Dkk-1) είναι αναστολείς της κανονικής οδού Wnt/β-κατενίνης των οστών. Πρόσφατα δεδομένα
υποδηλώνουν τη συμμετοχή της σκληροστίνης στις αγγειακές αλλοιώσεις στη ΧΝΝ, αλλά τα δεδομένα που αφορούν τις αγγειακές δράσεις της
Dkk-1 είναι περιορισμένα. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν για πρώτη φορά σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς οι ενδεχόμενες συσχετίσεις της σκληροστίνης και της Dkk-1 με την αρτηριακή σκληρία.
ασθενείς και Μέθοδοι: Σε 80 ασθενείς υπό χρόνια αιμοκάθαρση [άνδρες n=45(56%), μέση ηλικία 60,9±13 έτη, μέση διάρκεια σε αιμοκάθαρση
36,5(3-213) μήνες] προσδιορίσθηκαν η καρωτιδομηριαία ταχύτητα μετάδοσης του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV) και οι παράμετροι
της κεντρικής πίεσης και των κυμάτων ανάκλασης, με τη μέθοδο της τονομετρίας επιπέδωσης (Sphygmocor), σε μία μεσοεβδομαδιαία ημέρα μη
αιμοκάθαρσης. Τα επίπεδα της σκληροστίνης και Dkk-1 μετρήθηκαν με την ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA). Στη στατιστική ανάλυση περιλήφθηκε
ένα ευρύ σύνολο δημογραφικών, εργαστηριακών, φαρμακευτικών παραμέτρων και παραγόντων συννοσηρότητας.
αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους ασθενείς με PWV≤9,5m/s (ομάδα χαμηλής αρτηριακής σκληρίας, n=40), οι ασθενείς με PWV>9,5m/s (ομάδα
υψηλής αρτηριακής σκληρίας, n=40) ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, είχαν υψηλότερο BMI, υψηλότερη επίπτωση αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδους
διαβήτη και στεφανιαίας νόσου, υψηλότερη περιφερική και κεντρική αρτηριακή πίεση, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και σκληροστίνη ορού (p=0,02), αλλά
παρόμοιες τιμές Dkk-1. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τη διάμεση τιμή της σκληροστίνης (≤200pg/ml n=40 και >200pg/ml,
n=40), Σε σύγκριση με την ομάδα της χαμηλής σκληροστίνης, η ομάδα της υψηλής σκληροστίνης είχε υψηλότερη PWV (10,63±2,71 έναντι 9,77±3,13,
p=0,048). Η αυξημένη σκληροστίνη (>200pg/ml) συσχετίζονταν σημαντικά με την υψηλή PWV (>9,5m/s) (HR:2,778, 95%CI:1,123-6,868, για κάθε
1pg/ml αύξηση) και η συσχέτιση αυτή παρέμεινε σημαντική μετά από σταδιακή προσαρμογή για την Dkk-1, την PTH και το γινόμενο ασβεστίου φωσφόρου. Αντίθετα, δε διαπιστώθηκε καμία σχέση μεταξύ της Dkk-1 και της PWV (HR: 1,000, 95%CI: 0,416-2,403).
Συμπεράσματα: Στους χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, η σκληροστίνη ορού συσχετίζεται με την αρτηριακή σκληρία ανεξάρτητα από κλασικούς δείκτες του συνδρόμου ΧΝΝ-Διαταραχές Μετάλλων και Οστών. Αντίθετα, η Dkk-1 δε βρέθηκε να σχετίζεται με δείκτες αρτηριακής σκληρίας
γεγονός που ενδεχόμενα υποδηλώνει μη συμμετοχή της στην ανάπτυξη των αντίστοιχων αγγειακών βλαβών.
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ΛΟιΜωΞΕιΣ πΟΥ ΟΦΕιΛΟνται ΣΕ κΕντΡικΟΥΣ ΦΛΕΒικΟΥΣ καΘΕτΗΡΕΣ (κΦκ)
αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ. ΕΜπΕιΡια 19 Ετων
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γ. κουτρούμπας, Ε. Μέλη, π. Μαλινδρέτος, ν. αναγνώστου, Χ. Συργκάνης
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Οι ΚΦΚ χρησιμοποιούνται ως εξωτερική αγγειακή προσπέλαση σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Οι κυριότερες επιπλοκές τους είναι οι λοιμώξεις και
οι φλεβικές στενώσεις.
Σκοπός της εργασίας μας είναι η αναδρομική αξιολόγηση των λοιμώξεων, που οφείλονται σε ΚΦΚ αιμοκάθαρσης και το είδος του μικροοργανισμού,
σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (φύλο, ηλικία, αιτία ΧΝΑ) και τα χαρακτηριστικά των καθετήρων (θέση, προσωρινός ή μόνιμος,
ημέρες παραμονής).
Από τον 1/2000 μέχρι τον 12/2018 τοποθετήθηκαν 2245 ΚΦΚ (885 μόνιμοι) σε 1347 ασθενείς (54% άνδρες) με μέση ηλικία 70,6±16,35 έτη και
διάρκεια παραμονής 207.451 ημέρες. Από αυτούς οι 1710 (76,1%) τοποθετήθηκαν στην έσω σφαγίτιδα φλέβα, οι 321 (14,3%) στην υποκλείδια και
οι 213 (9,5%) στη μηριαία. Η διάγνωση της λοίμωξης βασίστηκε στα κλινικά ευρήματα και τη θετική αιμοκαλλιέργεια από περιφερική φλέβα ή από
το κύκλωμα της αιμοκάθαρσης, αφού αποκλείσθηκε άλλη πηγή λοίμωξης.
Στα 19 έτη καταγράφηκαν 439 επεισόδια λοίμωξης. Ο ρυθμός λοίμωξης ήταν 2,12 επεισόδια/1000 ημέρες καθετήρα και πιο αναλυτικά 2,56/1000
μέρες για τους προσωρινούς και 1,12/1000 μέρες για τους μόνιμους. Ως προς τη θέση του καθετήρα 1,20/1000 μέρες για τη σφαγίτιδα, 1,87/1000
μέρες για την υποκλείδια και 2,39/1000 μέρες για τη μηριαία φλέβα. Τα μικρόβια που απομονώθηκαν ήταν 85,2% Gram(+) κόκκοι με συχνότερο
τον staphylococcus epidermidis (64,9%) και στη συνέχεια τον staphylococcus aureus (14,6%). Στην πορεία του χρόνου φαίνεται να μειώθηκαν οι
λοιμώξεις από staphylococcus aureus αλλά παρατηρήθηκε αύξηση των σταφυλοκόκκων ανθεκτικών στην Οξακιλλίνη (συνολικά επίπτωση 36,2%
για staphylococcus epidermidis και 3,4% για staphylococcus aureus). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία για 3 εβδομάδες τουλάχιστον.
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών δεν επηρεάζουν τη λοίμωξη.
Ο ρυθμός λοίμωξης, αν και παρουσίασε άνοδο την τελευταία δεκαετία, παραμένει χαμηλός ιδιαίτερα για τους μόνιμους καθετήρες. Παρουσιάστηκε
αύξηση των λοιμώξεων από σταφυλοκόκκους ανθεκτικούς στην Οξακιλλίνη.

ΦαινΟτΥπικΕΣ ΜΕταΒΟΛΕΣ πΟΥ πΡΟΣΕγγιΖΟΥν τΗ γΗΡανΣΗ Στα
Β ΛΕΜΦΟκΥτταΡα αΣΘΕνων ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ

P 14

γ. Λιούλιος , α. Φυλάκτου , α. Ξωχέλλη , Ε. Σαμπάνη , ι. τσουχνικάς , π. γιαμαλής , Δ. Δαϊκίδου ,
Ζ. Μήτσογλου1, αικ. παπαγιάννη1, Μ. Στάγκου1
1

1
2

2

2

1

1

1

1

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας - Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Σκοπός: Η ΤΣΧΝΝ χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στις λοιμώξεις, υψηλή επίπτωση νεοπλασιών και καρδιαγγειακών νοσημάτων και πτωχή απόκριση
στους εμβολιασμούς. Τα παραπάνω αποτελούν πιθανή συνέπεια διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος που αντικατοπτρίζεται από έντονες
φαινοτυπικές μεταβολές στην ΤΣΧΝΝ, οι οποίες προσομοιάζουν στις μεταβολές της φυσιολογικής γήρανσης. Παρότι οι μεταβολές αυτές έχουν
μελετηθεί εκτενώς στην ΤΣΧΝΝ στον πληθυσμό των Τ λεμφοκυττάρων, τα δεδομένα για τα Β λεμφοκύτταρα είναι ανεπαρκή. Στην παρούσα μελέτη
αξιολογείται η επίδραση της αιμοκάθαρσης στην πρόωρη εμφάνιση φαινότυπου γήρανσης στα Β λεμφοκύτταρα.
Υλικό και Μέθοδος: Αναλύθηκε με κυτταρομετρία ροής ο φαινότυπος των Β λεμφοκυττάρων 25 ασθενών υπό αιμοκάθαρση (Α/Θ 15/10, μέση
ηλικία 59±14,7 έτη). Εξαιρέθηκαν ασθενείς με διαβήτη, συστηματικά νοσήματα και νεοπλάσματα σε ενεργότητα, και ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό
λοίμωξης (<3 μήνες). Προσδιορίστηκαν υποπληθυσμοί παρθένων Β λεμφοκυττάρων (IgD+CD27-), IgM Β λεμφοκυττάρων μνήμης (IgD+CD27+), Β
λεμφοκυττάρων μνήμης που έχουν υποστεί μεταβολή του ισοτύπου (IgD-CD27+) και πλήρως διαφοροποιημένων B λεμφοκυττάρων (IgD-CD27-)
και συγκρίθηκαν με 12 υγιείς εθελοντές παρόμοιας ηλικίας.
αποτελέσματα: Στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση παρατηρήθηκε σοβαρή μείωση τόσο του ποσοστού (6,5±2,7% έναντι 11,9±4,5%, p<0,0001),
όσο και του απόλυτου αριθμού των Β λεμφοκυττάρων [88(53) έναντι 229(271)κυτ/μl, p<0.0001]. Το ποσοστό των παρθένων Β λεμφοκυττάρων και
των πλήρως διαφοροποιημένων B λεμφοκυττάρων ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών και των υγιών μαρτύρων, ωστόσο ο απόλυτος αριθμός
ήταν μικρότερος στους ασθενείς [55(54) έναντι 118(216)κυτ/μl, p=0,006, 7(7) έναντι 21(24)κυτ/μl, p=0,001, αντίστοιχα]. Τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης
που έχουν υποστεί μεταβολή του ισοτύπου ήταν μειωμένα στους ασθενείς τόσο σε ποσοστό [15,7(11,7)% έναντι 25,7(18,9)%, p:0,03], όσο και σε
απόλυτο αριθμό [13(10) έναντι 59(64)κυτ/μl, p<0,0001].
Συμπεράσματα: Η χρόνια αιμοκάθαρση σχετίζεται με μεταβολές στον φαινότυπο των Β λεμφοκυττάρων που προσομοιάζουν στη γήρανση. Τα Β
λεμφοκύτταρα μνήμης που έχουν υποστεί μεταβολή του ισοτύπου και που αποτελούν δείκτη αντισωματικής απόκρισης είναι σημαντικά ελαττωμένα,
γεγονός που πιθανότατα αποτελεί αίτιο της σχετικής ανοσοανεπάρκειας των ασθενών με ΤΣΧΝΝ.
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ΣΥνΔΥαΣΜΟΣ αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ-αιΜΟπΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ: παΡΕΧΕι ΟΦΕΛΟΣ ΣτΟΥΣ
αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ ;
Μ. Σονικιάν1, Ε. καράκου2, α. Βελέντζα3, α. Μπαρμπάτση1, Θ. Χήρας1, Μ.-Ε. παπαδάκη1,
π. αρβανιτάκης2, ν. τράκας2, Μ. Μαρτσούκου3
1
2

Νεφρολογική Μονάδα
Βιοχημικό Εργαστήριο, 3Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Σισμανογλείου ΓΝΑ

Σκοπός: Η κλασσική αιμοκάθαρση(HD) με μεμβράνες χαμηλής διαβατότητας(low-flux) δεν προσφέρει επαρκή κάθαρση των μέσου μοριακού
βάρους(ΜΜΒ) ουραιμικών τοξινών. Διερευνήθηκε η πιθανότητα της καλύτερης απομάκρυνσης της παραθορμόνης(iPTH) και της β2μικροσφαιρίνης(β2Μ) με συνδυασμό low-flux HD και αιμοπροσρόφησης(HP).
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν για 6 μήνες 12 άνδρες αιμοκαθαιρόμενοι με low-flux μεμβράνες πολυσουλφόνης, χωρίς λοιμώξεις,
κακοήθειες/αιματολογικές διαταραχές, υπό σταθερή θεραπεία για αναιμία και υπερπαραθυρεοειδισμό. Τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες 6 ασθενών:
ομάδα Α(ομΑ) υπό HD+HP και ομάδα Β(ομΒ) υπό HD μόνο. Στους ασθενείς της ομΑ προστέθηκε μία φύσιγγα HP τύπου ΗΑ130 σε παράλληλη
σύνδεση με το φίλτρο, άπαξ εβδομαδιαίως τον 1ο μήνα, άπαξ ανά 2εβδομάδες τον 2ο μήνα και άπαξ μηνιαίως για 4 μήνες. Μια 3η ομάδα Γ(ομΓ)
μελετήθηκε ταυτόχρονα, με 6 άνδρες υπό on line αιμοδιαδιήθηση(OL-HDF). Σε όλους προσδιορίστηκαν τα επίπεδα β2Μ και iPTH ορού στους μήνες
0(Μ0) και 6(Μ6), πριν(preD) και μετά(postD) την 2η εβδομαδιαία συνεδρία.
αποτελέσματα: Οι τιμές preD-β2Μ ήσαν παρόμοιες στις ομάδες Α και Β στον Μ0(44,1±8,6 vs 34,6±16,2mg/L-p=NS) και στον Μ6(46,1±7,6 vs
41,1±18,9mg/L-p=NS). Στην ομΓ ήσαν χαμηλότερες συγκριτικά με την ομΑ στον Μ0(31,1±4,2mg/L-p=0,008) και στον Μ6(33,8±6,82mg/L-p=0,02).
Οι τιμές postD-β2Μ μειώθηκαν σημαντικά στην ομΓ στον Μ0 (7,4±1,9mg/L-p<0,001)και στον Μ6(9,9±3,8mg/L-p<0,001) και η βελτίωση/μείωση
διατηρήθηκε, χωρίς διαφορά μεταξύ Μ0-Μ6. Βελτίωση/μείωση τιμών β2Μ μεταξύ Μ0-Μ6 διαπιστώθηκε μόνο στην ομΑ(-5,8±7,2 vs 1,8±5mg/Lp=0,03)-όχι στην ομΒ. Οι τιμές preD-iPTH δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων Α, Β, Γ στον Μ0(623±432 vs 434±350 vs 710±286pg/ml-p=NS) και
στον Μ6 (758±550 vs 383±186 vs 559±296pg/ml-p=NS). Οι τιμές postD-iPTH παρουσίασαν μείωση στον Μ6 στην ομΑ(758±550 σε 514±474pg/mlp=0,04)-όχι στην ομΒ- και οριακή μείωση στην ομΓ(559±296 σε 363±295pg/ml-p=0,05), με οριακή βελτίωση της μείωσης μεταξύ Μ0-Μ6 στην
ομΓ(41±55 vs 196±187pg/ml-p=0,046).
Συμπεράσματα: Η OL-HDF είναι αναμφισβήτητα η πιο αποτελεσματική μέθοδος κάθαρσης ουραιμικών τοξινών ΜΜΒ, αλλά και ο συνδυασμός
ΗΡ-low-flux HD φαίνεται αποτελεσματικότερος από την low-flux HD μόνο, οπότε θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμος στην καθημερινή κλινική πράξη.
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απΟτΕΛΕΣΜατικΟτΗτα τΗΣ ΔιΕΥΡΥΜΕνΗΣ Εναντι τΗΣ κΛαΣικΗΣ
αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
α. Μπρατσιάκου, γ. γεωργοπούλου, Μ. παπασωτηρίου, Δ.Σ. γούμενος, Ε. παπαχρήστου
Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κλασική αιμοκάθαρση (Α/Κ) παρουσιάζουν ελλιπή κάθαρση των μέσου μοριακού βάρους ουραιμικών
ουσιών με αποτέλεσμα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να εμφανίζουν επιπλοκές όπως η αμυλοείδωση από β2-μικροσφαιρίνη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διευρυμένης Α/Κ στην κάθαρση ουραιμικών ουσιών μέσου μοριακού βάρους σε
ασθενείς που υποβάλλονταν αρχικά σε χρόνια θεραπεία με κλασική Α/Κ.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη εκτιμήθηκαν προοπτικά ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό Α/Κ. Κριτήρια συμμετοχής αποτέλεσαν η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας για πάνω από 5 έτη και η διενέργεια κλασικής μορφής Α/Κ καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα της θεραπείας.
Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία με αιμοδιαδιήθηση ή/και χρήση φίλτρων υψηλής διαπερατότητας και
αποτελεσματικότητας(high-flux). Στους μετέχοντες, διενεργήθηκε θεραπεία διευρυμένης Α/Κ με τη χρήση κατάλληλου προτυποποιημένου φίλτρου
για διάστημα 4 εβδομάδων. Μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα της διευρυμένης Α/Κ στην απομάκρυνση ουσιών μικρού (ουρία) και μέσου μοριακού
βάρους (β2-μικροσφαιρίνη) στην αρχή και το τέλος της μελέτης και έγινε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της θεραπείας κλασικής Α/Κ.
αποτελέσματα: Στη μελέτη μετείχαν 7 ασθενείς (3 άνδρες) με μέση ηλικία 64,2±10,8 και μέση προηγούμενη διάρκεια θεραπείας με κλασική Α/Κ
10,8±4,6 έτη. Όλοι οι ασθενείς πριν την εφαρμογή της θεραπείας διευρυμένης Α/Κ εμφάνιζαν ικανοποιητική κάθαρση με URR=72,4±8,5. Η κλασική
Α/Κ δεν φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα των ουσιών μέσου μοριακού βάρους. Η θεραπεία διευρυμένης Α/Κ είχε την ίδια αποτελεσματικότητα
στην απομάκρυνση ουσιών μικρού μοριακού βάρους αλλά οδήγησε σε σημαντική μείωση των επιπέδων της β2-μικροσφαιρίνης ήδη από την πρώτη
εφαρμογή της μεθόδου (από 41,1±10,3 σε 11,4±1,8 mg/ dl,p=0,007).Επίσης, τα επίπεδα της β2-μικροσφαιρίνης πριν τη συνεδρία, μειώθηκαν σημαντικά σε όλους τους ασθενείς, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή της θεραπείας (από 41,1±10,3 σε 30,2±7,1 mg/dl,p=0,01).
Συμπέρασμα: Η θεραπεία διευρυμένης Α/Κ οδηγεί σε σημαντική και αθροιστική μείωση των επιπέδων των μέσου μοριακού βάρους ουραιμικών τοξινών σε σχέση με την κλασική Α/Κ.
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π. πλυτζανοπούλου1, Μ. παπασωτηρίου2, E. παπαχρήστου2, π. πολίτης3, Χ. ανδριόπουλος3,
Θ. παπαχρυσάνθου3, α. Δράκου4
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας-Πατησίων
Νεφρολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. Πατρών
3
Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροϊατρική Αθηνών
4
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. «Ερρίκος Ντυνάν»
1
2

Σκοπός: Η επασβέστωση των καρδιακών βαλβίδων (CVC) αποτελεί συχνή διαταραχή σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝ-ΤΣ) και
αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακής θνητότητας. Σχετίζεται με το σύνδρομο φλεγμονής-υποθρεψίας-αθηρωμάτωσης. Επιπλέον, η σπλαχνική παχυσαρκία συνδέεται με προφλεγμονώδη δραστηριότητα που θα μπορούσε να προδιαθέσει για CVC, η οποία συχνά συνοδεύεται από σαρκοπενία.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της σαρκοπενίας, παχυσαρκίας, θρέψης με τη CVC σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη μετείχαν ενήλικες ασθενείς υπό χρόνια αιμοκάθαρση >6 μηνών. Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με καρκίνο, φλεγμονώδεις νόσους, βαλβιδοπάθεια πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης και προηγούμενη ενδοφλέβια χορήγηση λευκωματίνης. Η CVC, η συστολική και
διαστολική καρδιακή λειτουργία αξιολογήθηκαν με χρήση ηχοκαρδιογραφίας. Πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις θρέψης με τον Geriatric Nutritional
Index, δεικτών γενικής, κεντρικής παχυσαρκίας και μυικής ισχύος. Μετρήθηκαν επίσης βιοχημικοί παράμετροι του ορού.
αποτελέσματα: 130 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη με μέση ηλικία 66±12,47 έτη και μέση διάρκεια αιμοκάθαρσης 4,37±4,95 έτη. Το
34,6%, δεν εμφάνισε CVC, ενώ επασβέστωση της αορτικής (AVC) και της μιτροειδούς βαλβίδας (MVC) βρέθηκε στο 41,5% των ασθενών. AVC ή
MVC βρέθηκε στο 14,6% και 9,2% αντίστοιχα. Οι ασθενείς με AVC, είχαν σημαντικά υψηλότερη ηλικία, επιπολασμό διαστολικής δυσλειτουργίας,
τιμές CRP και αναλογία CRP/αλβουμίνης και χαμηλότερο λόγο αλβουμίνης/ολικές πρωτεΐνες σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς AVC. Οι ασθενείς
με MVC εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό διαστολικής δυσλειτουργίας, επίπεδα iPTH, αναλογία CRP/αλβουμίνης και χαμηλότερο λόγο
αλβουμίνης/ολικές πρωτεΐνες. Οι δείκτες παχυσαρκίας, θρέψης, ανθρωπομετρίας, σαρκοπενίας δεν έδειξαν καμία διαφορά μεταξύ όλων των
ομάδων CVC. Η μεγάλη ηλικία, η διαστολική δυσλειτουργία, η αναλογία CRP/λευκωματίνη συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο AVC, ενώ η αναλογία
CRP/λευκωματίνη βρέθηκε ως ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για οποιαδήποτε CVC.
Συμπεράσματα: Η διαστολική δυσλειτουργία και η αυξημένη αναλογία CRP/λευκωματίνης προέκυψαν ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης της CVC.

ΔιαταΡαΧΕΣ ΥπΟπΛΗΘΥΣΜων τ-ΛΕΜΦΟκΥτταΡων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια
νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ και ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΕΞωνΕΦΡικΗΣ καΘαΡΣΗΣ
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Ε. Σαμπάνη , Μ. Στάγκου , Δ-Β. Δαϊκίδου , Β. νικολαΐδου , Χ. Δημητριάδης , γ. Λιούλιος , ι. τσουχνικάς ,
α. Φυλάκτου2, αικ. παπαγιάννη1
1

1
2

1

1

2

1

1

1

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σκοπός:Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝ-ΤΣ) περιγράφονται διαταραχές της ειδικής ανοσίας που φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των διαταραχών στους υποπληθυσμούς Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ και η ενδεχόμενη επίδραση της εξωνεφρικής κάθαρσης.
ασθενείς- Μέθοδοι: Στο περιφερικό αίμα 40 ασθενών με ΧΝΝ-ΤΣ (22 άνδρες/18 γυναίκες, μέση ηλικία 63,5±11,7έτη) και 25 υγιών μαρτύρων παρόμοιας ηλικίας και φύλου προσδιορίστηκαν, με χρήση κυτταρομετρίας ροής, οι ακόλουθοι υποπληθυσμοί των T λεμφοκυττάρων:CD3+CD4+,
CD3+CD8+, CD4+CD25+FoxP3+ (Tregs), CD4+CD28- και CD8+CD28-. Σε 26 ασθενείς οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν 6 μήνες μετά την ένταξή
τους σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (αιμοκάθαρση /περιτοναϊκή κάθαρση).
αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες, οι ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ παρουσίαζαν ελάττωση του απόλυτου αριθμού (1376.53±588μ/L vs.
2198.08±557 μ/L, p<0.0001) και του ποσοστού των Τ λεμφοκυττάρων (19.08±5.51% vs. 33.66±9.41%, p<0.0001) καθώς και του απόλυτου αριθμού
των CD4+ (743.11±596.24μ/L vs. 1100.07±375.42μ/L, p=0.001). Παράλληλα οι ασθενείς παρουσίασαν αυξημένο ποσοστό CD4+CD28- (6.4(0.330)% vs. 2.7(0.1-7.8)%, p=0.04) και CD8+CD28- (58.2(12.8-85.4)% vs. 39(7.8-57.1)%, p=0.01) T λεμφοκυττάρων σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Σε 26 ασθενείς στους οποίους οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν μετά την ένταξη τους σε εξωνεφρική κάθαρση παρατηρήθηκε αύξηση του
απόλυτου αριθμού των CD28null T λεμφοκυττάρων (από 251±264 σε 302±223, p=0.03) καθώς και ελάττωση του ποσοστού των Tregs (από
3,8±1,3%σε 1,8±0,9%, p<0,02). Aύξηση των CD28null T λεμφοκυττάρων παρατηρήθηκε σε ασθενείς που εντάχθηκαν σε αιμοκάθαρση όχι όμως
σε περιτοναική κάθαρση.
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ παρατηρούνται σημαντικές διαταραχές στους υποπληθυσμούς Τ λεμφοκυττάρων που περιλαμβάνουν
ελάττωση του συνολικού αριθμού των Τ λεμφοκυττάρων, των CD4+ και των Tregs καθώς και αύξηση των CD28null Τ λεμφοκυττάρων. Περαιτέρω
αύξηση των CD28null κυττάρων παρατηρείται μετα την ένταξη των ασθενών σε αιμοκάθαρση.
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Η αΞιΟΛΟγΗΣΗ τΟΥ PCO2 τΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ γΡαΜΜΗΣ ΣτΗν ΕκτιΜΗΣΗ τΗΣ
ΕπανακΥκΛΟΦΟΡιαΣ ΣΕ αιΜΟκαΘαΡΣΗ ΜΕ ΜΟνιΜΟ καΘΕτΗΡα
Ε. πέλλα, Ε. κασιμάτης, Ε. Σαμπάνη, Δ.-Β. Δαϊκίδου, ι. τσουχνικάς, Φ. ιατρίδη, αικ. παπαγιάννη
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Οι μόνιμοι δίαυλοι καθετήρες αιμοκάθαρσης συχνά παρουσιάζουν δυσλειτουργία που στην κλινική πράξη αντιμετωπίζεται προσωρινά με
την αναστροφή των αυλών τους και της αντίστοιχης ροής αίματος. Επειδή η αναστροφή αυτή μπορεί να αυξήσει την επανακυκλοφορία, σε βαθμό
που η επάρκεια της κάθαρσης να μην είναι αποδεκτή, θα ήταν σκόπιμη η εφαρμογή μεθόδων άμεσης επανεκτίμησης της επανακυκλοφορίας. Στην
παρούσα μελέτη, η αύξηση του PCO2 και η συνακόλουθη πτώση του pH στην αρτηριακή γραμμή εκτιμήθηκαν σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς
της επανακυκλοφορίας της ουρίας.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 24 ασθενείς, ηλικίας 64±17 ετών, σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση με καλώς λειτουργούντα μόνιμο καθετήρα, μετρήθηκε
η επανακυκλοφορία της ουρίας στην έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης με ανάστροφη χρήση των αυλών και αμέσως μετά με κανονική σύνδεση
τους. Αντίστοιχα με τις αιμοληψίες από την αρτηριακή γραμμή ελήφθησαν δείγματα για τη μέτρηση των τιμών PCO2 και pH σε μηχάνημα αερίων
αίματος.
αποτελέσματα: Η τιμή του PCO2 δεν διέφερε ανάμεσα στην έναρξη της συνεδρίας (41,8±3,8 mmHg) και στη λήψη από την αρτηριακή γραμμή με
κανονική σύνδεση ενώ αυξήθηκε στην ανάστροφη σύνδεση στα 46,2±5,1 mmHg (p<0,001). Η τιμή του pH δεν διέφερε ανάμεσα στην έναρξη της
συνεδρίας (7,33±0,05) και στη λήψη από την αρτηριακή γραμμή με κανονική σύνδεση ενώ μειώθηκε στην ανάστροφη σύνδεση στα 7,31±0,04
(p<0,001). Η επανακυκλοφορία της ουρίας στη σύνδεση με ανάστροφους τους αυλούς υπολογίστηκε στο 22,8±9,8% και συσχετίστηκε με την αντίστοιχη αύξηση του PCO2 (r=0,83 p<0,001) καθώς και με τη μείωση του pH (r=0,51 p=0,012). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η αύξηση του PCO2
ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης της επανακυκλοφορίας (p<0,001, CI:1,9-3,8), με επανακυκλοφορία >20% σε αύξηση του PCO2
>3,7mmHg.
Συμπεράσματα: Η αύξηση του PCO2 από την τιμή αναφοράς του στην αρτηριακή γραμμή, όταν εκτιμάται στην έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης
με αναστροφή των αυλών μόνιμου καθετήρα, αποτελεί αξιόπιστο και εύχρηστο δείκτη επανακυκλοφορίας του αίματος.
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αιΜΟΔΥναΜικΕΣ ΜΕταΒΟΛΕΣ ΣτΗ ΔΟΜΗ και ΛΕιτΟΥΡγια τΗΣ καΡΔιαΣ ΜΕτα τΗ
ΔΗΜιΟΥΡγια αΡτΗΡιΟΦΛΕΒικΗΣ αναΣτΟΜωΣΗΣ
S. Stoumpos¹,2, A. Rankin1,2, P. Hall Barrientos3, K. Mangion1,4, P. Thomson2, K. Stevenson2, D. Kingsmore2,
G. Roditi3, P. Mark1,2
BHF Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, Glasgow, UK
Renal & Transplant Unit, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow, UK
3
Department of Radiology, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow, UΚ
4
Department of Cardiology, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow, UK
1
2

Σκοπός: Η αρτηριοφλεβική αναστόμωση θεωρείται η ιδανική αγγειακή προσπέλαση για χρόνια αιμοκάθαρση. Η δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου (maladaptive cardiac remodelling), η οποία εξαρτάται από την ταχύτητα
ροής στην αναστόμωση. Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε τις συνέπειες της δημιουργίας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης στη δομή και λειτουργία
της καρδιάς σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο προχωρημένου σταδίου.
Υλικό και Μέθοδος: Στην προοπτική μας μελέτη διενεργήσαμε μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο πριν
τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης και μετά απο 6 εβδομάδες. Η ταχύτητα ροής στην αναστόμωση υπολογίστηκε υπερηχογραφικά στις
6 εβδομάδες. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση πιθανών μεταβολών στη μάζα της αριστερής κοιλίας (LV mass). Επίσης μελετήσαμε μεταβολές
των τελοσυστολικών και τελοδιαστολικών όγκων της αριστερής κοιλίας, του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF), των επιπέδων του
νατριουρητικού παράγοντα NΤ-proBNP, της καρδιακής παροχής (cardiac output) και παραμέτρων μυοκαρδιακής παραμόρφωσης της αριστερής
κοιλίας.
αποτελέσματα: Συνολικά 55 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, εκ των οποίων 40 ασθενείς (μέση ηλικία 59 έτη) προχώρησαν στη δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης και στη διενέργεια και των δύο μαγνητικών τομογραφιών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με την
ταχύτητα ροής στην αναστόμωση 6 εβδομάδες μετά τη δημιουργία της: 22 ασθενείς με ταχυτήτες ροής ≥600 mL/min και 18 με ταχυτήτες ροής
<600 mL/min. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης τομογραφίας διαπιστώθηκε αύξηση στη μάζα της αριστερής κοιλίας (μέση αύξηση 7.4 g;
95%CI, 1.1–13.7, P=0.02). Στην ομάδα ασθενών με ροές ≥600 mL/min η μέση αύξηση ήταν 15.5 g (95%CI, 7.3–23.8) ενώ στην ομάδα με ροές
<600 mL/min παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση της τάξεως των 2.5 g (95%CI, −10.6 to 5.6) (P=0.003 μεταξύ των δύο ομάδων). Σημαντικές αυξήσεις
διαπιστώθηκαν στους τελοδιαστολικούς όγκους της αριστερής κοιλίας, στην καρδιακή παροχή, και στον δείκτη καρδιακής παροχής μετά τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (P<0.04). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στους τελοσυστολικούς όγκους της αριστερής κοιλίας
(P=0.12), στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (P=0.52), στα επίπεδα NT-proBNP (P=0.08), και στο συνολικό επίμηκες strain (LVGLS)
(P=0.21).
Συμπεράσματα: H δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στη μάζα της αριστερής κοιλίας (LV mass)
6 εβδομάδες μετά τη δημιουργία της, η οποία ήταν ανάλογη της ταχύτητας ροής στην αναστόμωση.

22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

e-POSTERS

| 41

ΕκτιΜΗΣΗ κΛινικων παΡαΜΕτΡων πΟΥ ΣΧΕτιΖΟνται ΜΕ τΗν ΟΞΥγΟνωΣΗ των
ΜΥων των κατω ακΡων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ

P 21

ι. Δρούλιας , α. Σταυρουλόπουλος , ι. κουτής , Θ. αποστόλου
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Νεφρολογικό Τμήμα, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Νεφρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών Nephroexpert, Αθήνα
3
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο ΠΓΝ Θριάσιο, Ελευσίνα
4
Νεφρολογικό Τμήμα, Αττικό Θεραπευτήριο Κυψέλης, Αθήνα
1
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Σκοπός: Να διερευνήσουμε, με την χρήση της φασματοσκοπίας πλησίον του υπέρυθρου φωτός (near-infrared spectroscopy- NIRS), την οξυγόνωση
των μυών των κάτω άκρων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση (ΑΚ) και να ταυτοποιήσουμε παραμέτρους που σχετίζονται με
αυτήν.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη περιελήφθησαν 33 ασθενείς (22 άνδρες, 11 γυναίκες) μέσης ηλικίας 67.1 ± 1.2 ετών, υπό ΑΚ για 5.6 ±
0.9 έτη, χωρίς κλινικά σημαντική περιφερικά αγγειακή νόσο. Δεκαπέντε υγιείς (9 άνδρες, 6 γυναίκες), μέσης ηλικίας 38.2 ± 4.6 ετών, αποτέλεσαν
την ομάδα ελέγχου. Έγινε καταγραφή του περιοχικού κορεσμού οξυγόνου (regional saturation rSO2) στην κατώτερη επιφάνεια του γαστροκνημίου
μυός, προ της έναρξης της συνεδρίας ΑΚ, με την χρήση της φασματοσκοπίας πλησίον του υπέρυθρου φωτός (near-infrared spectroscopy- NIRS).
Στην συνέχεια μελετήσαμε πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην rSO2 και κλινικές παραμέτρους.
αποτελέσματα: Ο rSO2 ήταν σημαντικά μειωμένος στους ασθενείς που υποβάλλονταν σε ΑΚ έναντι των υγιών της ομάδας ελέγχου (50.0% ±
1.7% vs 76.8% ± 2.5%, P < 0.001). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ο rSO2 των μυών των κάτω άκρων στους ΑΚ ασθενείς να έχει θετική
συσχέτιση με την διαστολική αρτηριακή πίεση, την ουρία ορού, την κρεατινίνη ορού, το κάλιο ορού, τον φώσφορο ορού και την αλβουμίνη ορού,
καθώς και αρνητική συσχέτιση με την διάρκεια της συνεδρίας ΑΚ. Να τονιστεί ότι οι ισχυρότερες θετικές συσχετίσεις του rSO2 διαπιστώθηκαν με
τον φώσφορο ορού (r= 0,27, p=0,025) και την αλβουμίνη ορού (r= 0,24, p=0,045), δύο παραμέτρους που απεικονίζουν και την κατάσταση θρέψης
τού ασθενούς. Επίσης, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά του rSO2 των μυών των κάτω άκρων μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ΑΚ ασθενών.
Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οξυγόνωση των μυών των κάτω άκρων είναι μειωμένη στους ΑΚ ασθενείς, σχετιζόμενη όμως θετικά με παραμέτρους θρέψης. Περαιτέρω μελέτες θα δείξουν την κλινική και προγνωστική σημασία αυτών των μετρήσεων.

ΟΣτικΟι ΔΕικτΕΣ απΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΣΕ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
γ. κουτρούμπας1, ν. αναγνώστου1, Η. τογκουσίδης2, Ε. Μέλη1, π. Μαλινδρέτος1, Χ. Συργκάνης1
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
2
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
1

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η μέτρηση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας σε ασθενείς σς αιμοκάθαρση και η συσχέτισή τους με τις τιμές
της νεφρικής οστικής νόσου που ελέγχονται στην κλινική πράξη.
Οι μετρήσεις έγιναν σε 101 ασθενείς σε αιμοκάθαρση με μέση ηλικία 61,5±15,3έτη και διάμεση διάρκεια αιμοκάθαρσης 63,98μήνες(3,13 έως 301
μήνες). Οι μετρήσεις περιλάμβαναν τα Cross Labs και το P1NP με διαφορά 6 μηνών μεταξύ τους. Ελέχθηκαν οι συσχετίσεις των απόλυτων τιμών
με το ασβέστιο, φωσφορικά και παραθορμόνη και τις μέσες τιμές του έτους καθώς και η συσχέτιση των μεταβολών τους με τις απόλυτες τιμές
αλλά και τις μεταβολές του Ca, P και PTH.
Οι μέσες τιμές των Cross Labs ήταν 1108,2±674,2pg/ml και του P1NP ήταν 207,2±183,9pg/ml και η μέση μεταβολή τους κατά τη διάρκεια του
6μήνου ήταν -305,9±802pg/ml και 29,6±211,2pg/ml αντίστοιχα. Οι μέσες τιμές Ca ήταν 9,1±0,4mg/dl, P ήταν 4.75±1mg/dl και η διάμεση τιμή της
PTH ήταν 446pg/ml (142 έως 1666). Τα αρχικά επίπεδα των Cross Labs συσχετίζονται με την ηλικία(r=-0,323, p=0,006), με τα αρχικά επίπεδα
P(r=0,36, p=0,043) και με τα P1ΝΡ και τις μεταβολές τους(p<0,001). Τα αρχικά επίπεδα των Ρ1ΝΡ συσχετίζονται με την αρχική PTH(r=0,674,
p<0,001), με τη μέση ΡΤΗ(r=0,571, p=0,001) και τη μεταβολή της ΡΤΗ(r=0,561, p=0,001) αλλά και με τα Cross Labs και τις μεταβολές τους. Η μεταβολή των Cross Labs συσχετίζεται με την αρχική ΡΤΗ(r=-0,426, p=0,021), την τελική ΡΤΗ(r=-0,459, p=0,011) και τη μέση ΡΤΗ(r=-0,493, p=0,006)
ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση παραμένει η συσχέτιση με τη μέση ΡΤΗ(Β=-1,278, p=0,011, 95%CI -2,239 έως -0,319). Η μεταβολή του P1NP
συσχετίζεται με την ηλικία(r=0,410, p=0,002) και με τη μεταβολή της ΡΤΗ(r=0,431, p=0,02) ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση παραμένει η συσχέτιση με την ηλικία(Β=5,912, p=0,023, 95%CI 0,824 έως 10,929).
Η χρήση των οστικών δεικτών οστεοπόρωσης στην παρούσα μελέτη δε φαίνονται να σχετίζονται σταθερά με τους δείκτες νεφρικής οστικής νόσου
σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Ίσως θα πρέπει να συσχετιστούν και με απεικονιστικές μεθόδους ή οστικές βιοψίες για να φανεί η πραγματική κλινική
αξία τους.
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Η πΡΟγνωΣΗ των καΡΔιΟΧΕιΡΟΥΡγικων αΣΘΕνων πΟΥ ΥπΟΒαΛΟνται ΣΕ
ΥπΟκαταΣταΣΗ νΕΦΡικΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ ΕΞαΡταται απΟ τΗν ΕνΔΕιΞΗ για τΗν
ΕναΡΞΗ τΗΣ ΘΕΡαπΕιαΣ
ν. Σχιζάς1, Μ. Σμυρλή2, α. Δεδεηλία3, ν. τυροβολά4, Β. Ράπτης1, Η. Σαμιώτης1, π. Δεδεηλίας1,
ι. αναγνωστόπουλος5, Μ. αργυρίου1
Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων - ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
Νεφρολογική Kλινική «Αντώνιος Μπίλλης» - ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
3
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
4
Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
5
Καρδιολογικό Tμήμα, Γ. Γεννηματάς, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Η Συνεχής Αιμοδιήθηση- Υποκατάσταση Νεφρικής Λειτουργίας (Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) απαιτείται στο 2,6%
εώς 5% των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Αν και η χρήση της είναι συχνή στην κλινική πράξη, πολλά σημεία στη
συνολική διαχείριση της θεραπείας δεν έχουν μελετηθεί.
Υλικό και Μέθοδος: Οι ασθενείς που χρειάστηκαν την εφαρμογή CRRT συγκεντρώθηκαν μέσα από τον συνολικό αριθμό ασθενών που χειρουργήθηκαν στην περίοδο 2017 έως 2019 στην Καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας. Από τον συνολικό αριθμό των ασθενών που έλαβαν
CRRT, επιλέχθηκαν για μελέτη αυτοί οι οποίοι χρειάστηκαν νεφρική υποκατάσταση για πρώτη φορά.
αποτελέσματα: Σε περίπου 5% των ασθενών (104/2067) η εφαρμογή CRRT ήταν απαραίτητη και η θνητότητα σε αυτό τον πληθυσμό έφτανε το
57,6%. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 8,4 ημέρες. Η διερεύνηση των κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία
σχετικά με την πορεία και τη διαχείριση των ασθενών που χρήζουν CRRT. Η επιβίωση των ασθενών εξαρτάται σημαντικά από την ένδειξη για την
έναρξη της θεραπείας (p<0,005). Η υπερφόρτωση με υγρά και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές συνδέονται με αυξημένα ποσοστά επιβίωσης, ενώ η
ολιγοουρία-ανουρία, η οξείδωση ή οι δηλητηριάσεις σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα.
Συμπεράσματα: Παρόλο που η εφαρμογή της CRRT συνδέεται με υψηλά ποσοστά θνητότητας, αποτελεί τη μόνη επιλογή για τη διαχείριση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Η ένδειξη για την έναρξη της θεραπείας με CRRT είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη πρόγνωση, τη
λήψη αποφάσεων και τη συνολική διαχείριση του ασθενούς.
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ΜΕΛΕτΗ τΗΣ ανΟΣΟΛΟγικΗΣ απΟκΡιΣΗΣ αΣΘΕνων ΥπΟ ΧΡΟνια πΕΡιΟΔικΗ
αιΜΟκαΘαΡΣΗ ΣτΟν ΕπΟΧικΟ αντιγΡιπικΟ ΕΜΒΟΛιαΣΜΟ – πΡΟκαταΡκτικΗ
αναΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕνων
Χ. πλέρος1, Μ. παπασωτηρίου2, κ. αδαμίδης3, ι. γριβέας4, κ. κανταρτζή5, Χ. πετρά6, ν. Δαμιανάκης7,
α. καλλιαρόπουλος8, α. Μεντής8, ι. τζανάκης7, Ε. Φραγγεδάκη6, π. παναγόπουλος9, π. πασαδάκης5,
Σ. παναγούτσος5
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Χανίων, 2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 3ΜΧΑ “Bionephros”, Αθήνα,
ΜΧΑ «Νεφροϊατρική», Αθήνα, 5Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 6ΜΧΑ “Nephroxenia”, Χανιά
7
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Χανίων, 8Μικροβιολογικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
9
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
4

Σκοπός: Ο ιός της γρίπης προκάλεσε κατά καιρούς επιδημίες και πανδημίες με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η Χρόνια Νεφρική Νόσος
(ΧΝΝ) συνοδεύεται από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος η οποία συνδέεται με αυξημένη συχνότητα και βαρύτητα λοιμώξεων και
ανεπαρκή ανοσολογική απόκριση στους εμβολιασμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της ανταπόκρισης ασθενών υπό χρόνια
περιοδική αιμοκάθαρση (ΧΠΑ) στον αντιγριπικό εμβολιασμό.
Υλικό και Μέθοδος: Κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 εμβολιάστηκαν έναντι του ιού της γρίπης 172 ασθενείς υπό ΧΠΑ από 5 κέντρα της ελληνικής επικράτειας και 18 εθελοντές χωρίς ΧΝΝ που χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου. Με τη μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης έγινε υπολογισμός του τίτλου αντισωμάτων έναντι των 4 στελεχών του ιού της γρίπης που περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο, σε 4 χρονικές στιγμές: πριν τον
εμβολιασμό, και σε 1, 3 και 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Υπολογίστηκε η ανοσοαπόκριση (τετραπλασιασμός τίτλου αντισωμάτων 1 μήνα μετά τον
εμβολιασμό) και η ανοσοπροστασία (τίτλος αντισωμάτων>1/40) των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της μελέτης.
αποτελέσματα: Τα ποσοστά ανοσοαπόκρισης για κάθε στέλεχος του ιού διαμορφώθηκαν ως εξής: Ομάδα ελέγχου: H1N1:44.4%, H3N2:33.3%, BYamagata:50%, B-Victoria: 50%. Ομάδα ασθενών:H1N1:56.3%, H3N2:30.3%, B-Yamagata: 65.8%, B-Victoria: 66.4%. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική
διαφορά ως προς τα ποσοστά ανοσοαπόκρισης για κανένα στέλεχος του ιού μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου. Επίσης, αναφορικά με τα ποσοστά
ανοσοπροστασίας, δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου στα 4 στιγμιότυπα μέτρησης αντισωμάτων.
Συμπεράσματα: Τα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με την ανταπόκριση των ασθενών με ΧΝΝ υπό ΧΠΑ στον αντιγριπικό εμβολιασμό παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια που κυμαίνεται από 7% έως 89%, και ποσοστά ανοσοπροστασίας μεταξύ 46-93%, τα οποία υπολείπονται σημαντικά
από την αντίστοιχη ανταπόκριση εθελοντών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Στην παρούσα μελέτη, η ανοσοαπόκριση και η ανοσοπροστασία
μετά τον εποχικό αντιγριπικό εμβολιασμό δεν φάνηκε να διαφέρει μεταξύ ασθενών με ΧΝΝ υπό ΧΠΑ και ατόμων με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
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παΡαγΟντΕΣ πΟΥ ΣΧΕτιΖΟνται ΜΕ τΟ ΔιαΣτΗΜα QT τΟΥ
ΗΛΕκτΡΟκαΡΔιΟγΡαΦΗΜατΟΣ ΣΕ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ
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Ε. Μητσόπουλος, Θ.α. καλλιάρα, α. Βουδούρη, π. πατεινάκης, Ο. Ζαζοπούλου, Σ. κεβρεκίδου,
π. Στρόππου, α. Λυσίτσκα, Ε. Μάνου, π. κυρικλίδου, Δ. παπαδοπούλου
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η επιμήκυνση του διαστήματος QT του ηλεκτροκαρδιογραφήματος έχει συσχετισθεί με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κοιλιακών αρρυθμιών και αιφνιδίου θανάτου. Αίτια αυτού του μακρού QT μπορεί να είναι είτε συγγενείς διαταραχές είτε ηλεκτρολυτικές διαταραχές και φάρμακα.
Θελήσαμε να μελετήσουμε τη συσχέτιση του μήκους του διαστήματος QT σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με διάφορες κλινικές και εργαστηριακές
παραμέτρους.
Υλικό και Μέθοδος: Σε μία μονάδα αιμοκάθαρσης σε όλους τους χρόνιους ασθενείς (n=140) έγινε ηλεκτροκαρδιογράφημα και καταγράφηκε το
διορθωμένο ως προς την καρδιακή συχνότητα διάστημα QT (QTc). Ταυτόχρονα προσδιορίσθηκε σε μηχάνημα αερίων αίματος το ιοντισμένο ασβέστιο,
το κάλιο και οι υπόλοιπες παράμετροι των αερίων αίματος. Επίσης, προσδιορίσθηκαν πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης η γενική αίματος και τα
επίπεδα αλβουμίνης, καλίου, ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου. Τέλος, καταγράφηκαν οι ασθενείς που ελάμβαναν ετελκαλσετίδη, σινακαλσέτη,
φουροσεμίδη, αμιοδαρόνη ή άλλα αντιαρρυθμικά, αντιεπιληπτικά, υδροξυζίνη (atarax) και άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα.
αποτελέσματα: H μέση τιμή του QTc ήταν 435±43 ms. Αυξημένες τιμές (> 460 ms) είχαν 30 (21,4%) ασθενείς. Σημαντική ήταν η συσχέτιση του
QTc με την ηλικία (r=0,25, p=0,004), την αλβουμίνη (r=-0,18, p=0,03), τα επίπεδα του καλίου (r=-0,24, p=0,004), του φωσφόρου (r=-0,17, p=0,05)
και του γινομένου ασβεστίου-φωσφόρου (r=-0,20, p=0,02). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση οι ανεξάρτητοι παράγοντες που σχετίζονται με τις
τιμές του QTc ήταν η ηλικία (β=0,70, p=0,004), ο σακχαρώδης διαβήτης (β=-20, p=0,02) και τα επίπεδα του καλίου πριν την αιμοκάθαρση (β=-17,
p=0,008).
Συμπεράσματα: Σε χρόνιους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση η παράταση του QTc είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους και μη διαβητικούς ασθενείς
και εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με τα προ της αιμοκάθαρσης επίπεδα του καλίου.

Η ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΧΟΛΟκαΛΣιΦΕΡΟΛΗΣ ΣτΗν αΡτΗΡιΟΣκΛΗΡΥνΣΗ ΣΕ
αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ
Ε. Χαριτάκη, ν. Δαμιανάκης, α. παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, Ρ. πουλιδάκη, Μ. Δρανδάκη, ι. τζανάκης
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της επίδρασης της χορήγησης χολοκαλσιφερόλης στην αρτηριοσκλήρυνση σε αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην μελέτη εντάχθησαν 77 σταθεροί αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς οι οποίοι είχαν επίπεδα 25(ΟΗ)D<30 ng/ml. Τυχαιοποιήθηκαν
σε δύο ομάδες: την ομάδα η οποία έλαβε θεραπεία με χολοκαλσιφερόλη από του στόματος 50.000 IU ανά εβδομάδα για 8 εβδομάδες και εν
συνεχεία 25.000 IU ανά εβδομάδα για άλλες 26 εβδομάδες και την ομάδα ελέγχου που έλαβε εικονικό φάρμακο. Σε όλους τους ασθενείς προσδιορίσθηκε στην αρχή και στο τέλος της μελέτης η ταχύτητα σφυγμικού κύματος (ΤΣΚ) μηριαίας αρτηρίας- κοινής καρωτίδας σαν μέτρο αρτηριακής
δυσκαμψίας, όπως επίσης και ο δείκτης ενίσχυσης του σφυγμικού κύματος (ΔΕΣΚ). Σε όλους τους ασθενείς προσδιορίσθηκαν στη αρχή και στο
τέλος της μελέτης τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 όπως επίσης και βασικοί βιοχημικοί παράγοντες. Είκοσι επτά ασθενείς από την ομάδα θεραπείας και
36 από την ομάδα ελέγχου ολοκλήρωσαν την μελέτη.
αποτελέσματα: Τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D αυξήθηκαν σημαντικά στους ασθενείς που έλαβαν χολοκαλσιφερόλη, 25,77 vs 10,40 ng/ml, p<0,001.
Παρατηρήθηκε επίσης μείωση της παραθορμόνης ορού, 240,74 vs 300,66 pg/ml αν και όχι στατιστικά σημαντική. Οι λοιποί βιοχημικοί παράγοντες
δεν μεταβλήθηκαν. Οι δείκτες αιματικής ροής είχαν μεν τάση βελτίωσης αλλά οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές: Η ΤΣΚ μειώθηκε: 11,86 vs 12,28
m/s, ns, όπως επίσης και ο ΔΕΣΚ: 14,95 vs 21,22%, ns.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση χολοκαλσιφερόλης στον σχετικά μικρό αριθμό αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που μελετήσαμε δεν φάνηκε να βελτίωσε
σημαντικά τους δείκτες αιματικής ροής εκτίμησης της αρτηριοσκλήρυνσης. Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ίσως ο χρόνος παρακολούθησης των 32 εβδομάδων, όπως επίσης τα επίπεδα της επιτευχθείσας 25(ΟΗ)D να μην ήταν επαρκή.
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Ειναι αναγκαιΟ τΟ SCREENING TEST για τΗν νΟΣΟ FABRY ΣΕ ΜΟναΔΕΣ
ΕΞωνΕΦΡικΗΣ καΘαΡΣΗΣ;
Θ. παπατόλιος, Δ. Μακρίδης, ν. Χαντάντ, ν. Βαγκοπούλου, Σ. Σαββίδου, Ε. παπαδοπούλου,
Σ. αναστασάκη, Ε. τριγωνίδου, Δ.π. καρασαββίδου
Νεφρολογική Κλινική- Μ.Τ.Ν. «Χρήστος Κατσίνας» Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Εισαγωγή: Η νόσος Fabryείναι μια Χ-φυλοσύνδετη νόσος, η οποία προκαλείται από μια μεγάλη ποικιλία (> 1000) μεταλλάξεων του γονιδίου GLA,
το οποίο κωδικοποιεί την παραγωγή του λυσοσωμικού ενζύμου α-γαλακτοσιδάση A. Η έγκαιρη διάγνωση οφείλει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων
και την αξιολόγηση περιστατικών νεφρολογικών ασθενών με αρχική διάγνωση «νεφροπάθειας αγνώστου αιτιολογίας».
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν ενδιαφέροντα περιστατικά ασθενών της μονάδας μας, από ένα σύνολο 50 ασθενών σε τεχνητό νεφρό και 32
ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση, με κάθετο έλεγχο (screening),χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της ξηράς σταγόνας αίματος (drybloodspot–
DBS). Η εξέταση αυτή δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη μετάλλαξης του υπεύθυνου γονιδίου, την ενεργότητα του ενζύμου καθώς και τη συγκέντρωση του βιοδείκτη lysoGb3.
αποτελέσματα: Από το screening της μονάδας, έγινε διάγνωση νόσου Fabry σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή με μηδενική ενεργότητα ενζύμου, Gb3
πλάσματος 20.14(0.80-4.52) και lyso-Gb3 137(0.00-1.99), με ατομικό ιστορικό αρχικά αδιευκρίνιστης διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, για την οποία
είχε διερευνηθεί από καρδιολογικό κέντρο πριν την ένταξη του σε εξωνεφρική κάθαρση προ 10 ετών. Σε αιμοκαθαιρόμενη ασθενή 45 ετών με διάγνωση «νεφροπάθειας αγνώστου αιτιολογίας» ανευρέθηκε η μετάλλαξη του GLAD313Y, η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως αγνώστου παθογονικότητας (variant of uncertain significance–VUS).Στα πλαίσια του screening της μονάδας αξίζει να σημειωθεί πως έγινε διερεύνηση ασθενούς
49ετών με πολλαπλές κύστεις νεφρών-ήπατος και διάγνωση οικογενούς νόσου πολυκυστικών νεφρών με βαρύ καρδιαγγειακό ιστορικό. Ο έλεγχος
για τη νόσο Fabry δεν ανέδειξε μετάλλαξη του GLA, ανέδειξε ωστόσο επίπεδα α-γαλακτοσιδάσης Α χαμηλότερα των φυσιολογικών. Το γεγονός
αυτό, ίσως, μας οδηγεί σε σκέψη για περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης των δύο νοσημάτων, σε γενετικό και θεραπευτικό επίπεδο.
Συμπερασματικά: Η αναγνώριση νέων ασθενών με νόσο Fabry μέσω λεπτομερούς screening, είναι εξαιρετικά σημαντική στην πρόγνωση της νόσου
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φορέων μετάλλαξης του GLA. Η διερεύνηση αυτή ίσως να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ομάδα ασθενών
με διάγνωση οικογενούς νόσου πολυκυστικών νεφρών.
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ΕΞΕΛιΞΗ των αγγΕιακων ΕπαΣΒΕΣτωΣΕων ΣΕ ΧΡΟνιωΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ
Ε. κασιμάτης1, Ε. Σαμπάνη1, Χ. καράτζιου2, Ε. πέλλα1, Ε. Μέμμος1, ι. τσουχνικάς1, Ε. Λιάκου1,
αικ. παπαγιάννη1
1
2

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Αγγειακές επασβεστώσεις παρατηρούνται συχνά στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και συμβάλλουν στην ιδιαίτερα αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητά τους. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο ρυθμός εξέλιξης των αγγειακών επασβεστώσεων σε σχέση με την
έκταση τους.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 80 χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, ηλικίας 57±15 ετών, στους οποίους οι επασβεστώσεις της κοιλιακής
αορτής και των μυϊκών αρτηριών εκτιμήθηκαν με απλές ακτινογραφίες σε ημιποσοτικές κλίμακες από 0 ως 24 και 0 ως 8 αντίστοιχα. Εκτεταμένες
θεωρήθηκαν οι επασβεστώσεις αν η σχετική βαθμολογία ήταν ≥ 5 της κλίμακας για την κοιλιακή αορτή ή ≥ 3 της αντίστοιχης κλίμακας για τις μυϊκές
αρτηρίες. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 5 έτη, στη διάρκεια των οποίων απεβίωσαν 24 (30%), εκ των οποίων οι 11 (14%) από καρδιαγγειακά
αίτια. Σε 40 ασθενείς έγινε επαναληπτικός έλεγχος της έκτασης των επασβεστώσεων μετά την πενταετία.
αποτελέσματα: Εκτεταμένες επασβεστώσεις παρατηρήθηκαν αρχικά σε 45 συνολικά ασθενείς (56,3%) και συνοδεύτηκαν από αυξημένη καρδιαγγειακή (p=0,036) αλλά και συνολική θνητότητα (p=0,001). Στον επαναληπτικό έλεγχο η σχετική βαθμολογία ήταν υψηλότερη στο 56% των εξετασθέντων ως προς την κοιλιακή αορτή ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33% για τις μυϊκές αρτηρίες. Η ομάδα των ασθενών που είχαν αρχικά
εκτιμηθεί με εκτεταμένες επασβεστώσεις αυξήθηκε με την προσθήκη του 30% των υπόλοιπων ασθενών που επανελέγχθηκαν. Από 16 ασθενείς
στους οποίους αρχικά δεν είχαν διαπιστωθεί επασβεστώσεις και επανεκτιμήθηκαν, χωρίς επασβεστώσεις παρέμειναν οι 10 (62%).
Συμπεράσματα: Οι αγγειακές επασβεστώσεις στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς επεκτείνονται στη διάρκεια του χρόνου και συνοδεύονται από
αυξημένη θνητότητα. Με τη χρήση απλών ακτινογραφιών μπορεί να γίνει εκτίμηση και σταδιοποίηση του σχετικού κινδύνου.
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Η ΦΥΣικΗ ΕΞΕταΣΗ ΕΧΕι ΧαΜΗΛΗ αΞια ΣτΗν καταΔΕιΞΗ τΗΣ ΥπΕΡΥΔατωΣΗΣ
ΣτΟΥΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ
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ν. τσίκληρας , π. γεωργιανός , Β. Βάϊος , α. καρπέτας , Β. κούσουλα , α. κυργιαλάνης ,
Χ. Χατζηδημητρίου2, κ. Μαυροματίδης3, Β. Λιακόπουλος1, π. Ζεμπεκάκης1, Η. Μπαλάσκας1
1,2

1,3

1

1,3

3

2

Μ.Τ.Ν., Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μ.Τ.Ν., Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
3
Μ.Χ.Α. «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η αξιολόγηση του ξηρού βάρους στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς αποτελεί κλινική πρόκληση εξαιτίας της απουσίας αξιόπιστων δεικτών
υπερυδάτωσης. Χρησιμοποιώντας ως μέθοδο αναφοράς την ανάλυση βιοηλεκτρικής αντίστασης, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση
2 κλινικών σημείων, της παρουσίας οιδήματος στα σφυρά και ρόγχων στην ακρόαση των πνευμόνων, στην κατάδειξη της υπερυδάτωσης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 107 ασυμπτωματικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της υπερυδάτωσης με φυσική εξέταση
και με ανάλυση βιοηλεκτρικής αντίστασης με τη συσκευή BCM (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany) πριν από την ενδιάμεση συνεδρία
της εβδομάδας. Επίσης, έγινε αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) με μετρήσεις στο σπίτι για 1 εβδομάδα και τη χρήση της πιστοποιημένης συσκευής HEM-705 (Omron, Healthcare).
αποτελέσματα: Σε σύγκριση με το 1ο τριτημόριο, οι ασθενείς στο υψηλότερο τριτημόριο της υπερυδάτωσης υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση περισσότερους μήνες και είχαν υψηλότερα επίπεδα συστολικής ΑΠ στο σπίτι, παρά την πιο εντατική θεραπεία με σημαντικά υψηλότερο αριθμό αντιυπερτασικών φαρμάκων ημερησίως. Στην ανάλυση ROC, η παρουσία οιδήματος στα σφυρά (AUC: 0,534; 95% CI: 0,416-0,651) και η παρουσία
ρόγχων κατά την ακρόαση των πνευμόνων (AUC: 0,551; 95% CI: 0,432-0,671) είχαν χαμηλή αξία στην κατάδειξη υπερυδάτωσης >2,2 lt, όπως αυτή
εκτιμήθηκε με το BCM. Η ομοφωνία μεταξύ του οιδήματος στα σφυρά και του BCM (k-coefficient: 0,065), καθώς και η ομοφωνία μεταξύ της ακρόασης των πνευμόνων και του BCM (k-coefficient: 0,122) στην κατάδειξη της υπερυδάτωσης ήταν πολύ χαμηλή. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, η υψηλότερη περίοδος από την ένταξη σε αιμοκάθαρση και η υψηλότερη συστολική ΑΠ στο σπίτι ήταν οι 2 παράγοντες που
σχετίστηκαν ισχυρότερα με το βαθμό υπερυδάτωσης.
Συμπεράσματα: Σε ασυμπτωματικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, το οίδημα στα σφυρά και η παρουσία ρόγχων στην ακρόαση των πνευμόνων
είχαν χαμηλή αξία στην κατάδειξη της υπερυδάτωσης.

Η ΧΡΗΣΗ τΟΥ ΔιαΛΥΜατΟΣ αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ΕΜπΛΟΥτιΣΜΕνΟΥ ΜΕ αΣκΟΡΒικΟ
ΟΞΥ (ΒιταΜινΗ C) ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ
ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ (Χνα-τν)
ι. γριβέας
Νεφρολογική Κλινική 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)

Σκοπός: Οι ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΝ έχουν συνήθως χαμηλότερα επίπεδα ασκορβικού οξέος στο πλάσμα σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό, γεγονός
που προάγει το οξειδωτικό στρές. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η καταγραφή της εμπειρίας από τη χρήση του διαλύματος αιμοκάθαρσης (ΑΜΚ)
εμπλουτισμένου με ασκορβικό οξύ σε ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΝ.
Υλικό και Μέθοδος: 11 ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΝ (μέση ηλικία: 70,36 ± 10,99 έτη) για περίοδο 8 εβδομάδων έλαβαν διάλυμα ΑΜΚ εμπλουτισμένο με
ασκορβικό οξύ (2g / lt.). Εκτιμήθηκαν τα επίπεδα ασκορβικού οξέος καθώς και το προφίλ αναιμίας (Hb, Hct, φερριτίνη, TSAT, δόση rhEPO), θρέψης
και λιπιδίων των ασθενών.
αποτελέσματα: Οι τιμές του ασκορβικού οξέος ήταν προς τα χαμηλότερα αποδεκτά επίπεδα (3,25 ± 1,01 mg / l) στην αρχή ενώ μετά από 8 εβδομάδες που έλαβαν διάλυμα ΑΜΚ με ασκορβικό οξύ αυξήθηκαν σημαντικά (6,87 ± 1,50 mg / l) χωρίς να ξεπεράσουν το ανώτερο αποδεκτό όριο. Οι
ασθενείς μας συμπεριφέρθηκαν κανονικά χωρίς οποιουδήποτε είδους ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα επίπεδα Hct παρέμειναν σταθερά (39,10 ± 3,70%
με συμβατικό διάλυμα ΑΜΚ έναντι 39,67 ± 1,59% με χρήση διαλύματος με ασκορβικό), αντιστοίχως και τα επίπεδα Hb (12,85 ± 1,20 έναντι 13,15
± 0,49). Η μέση δόση rhEPO ανά εβδομάδα (epoetin-alfa) μειώθηκε χρησιμοποιώντας διάλυμα με ασκορβικό (9000 ± 5200 iu έναντι 6250 ± 4300
iu, p = NS) ενώ η χορήγηση Fe διακόπηκε σε όλους τους ασθενείς στο ίδιο διάστημα. Η φερριτίνη (> 700), TSAT (> 35) παρέμειναν σταθερά. Τα επίπεδα χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και αλβουμίνης δεν άλλαξαν σημαντικά με την χρήση του διαλύματος με βιταμίνη C.
Συμπέρασμα: Αν και ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός και η διάρκεια παρακολούθησης σύντομη, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι το
διάλυμα ΑΜΚ εμπλουτισμένο με ασκορβικό οξύ είναι μια ασφαλής επιλογή για αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης C στον αιμοκαθαιρόμενο πληθυσμό περιορίζοντας παράλληλα τις ανάγκες σε ερυθροποιητίνη και ενδοφλέβιο σίδηρο.
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Η ΜΕΜΒΡανΗ ΡΜΜα απΟτΕΛΕι Μια ΔΥνΗτικΗ ΕναΛΛακτικΗ ΕπιΛΟγΗ για
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ γνωΣτΟ ιΣτΟΡικΟ ΕΥαιΣΘΗΣιαΣ ΣτΗν πΟΛΥΣΟΥΛΦΟνΗ
Β. Δαρδιώτη¹, Β. κούσουλα¹, π. Μεταξάκη¹, Μ. Μητράκος², Σ. παναγάκου², α. γαλήνας1,2
1
2

Euronephros Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Αθήνα
401 ΓΣΝΑ, Νεφρολογική Κλινική, ΜΤΝ, Αθήνα

Σκοπός: Η εφαρμογή βιοσυμβατών μεμβρανών, η χρησιμοποίηση των διττανθρακικών διαλυμάτων (αντί των οξεικών) και ο σταδιακός περιορισμός
του αιθυλενοξειδίου (ETO) ως μέθοδο αποστείρωσης, περιόρισαν σημαντικά τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας κατά την αιμοκάθαρση. Η χρήση της
πολυσουλφόνης (PSu) και των παραγώγων αυτής προκαλεί τέτοιες αντιδράσεις, έστω και σπάνια, που προκαλούν διαφοροδιαγνωστικούς προβληματισμούς και απαιτούν έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις ασθενών, με γνωστή υπερευαισθησία στην πολυσουλφόνη, που αρχικά αντιμετωπίσθηκε με
μεμβράνη EVAL την οποία κληθήκαμε να αντικαταστήσουμε, όταν για αντικειμενικούς λόγους, μη συνδεόμενους με ιατρική επιλογή, δεν ήταν διαθέσιμα αντίστοιχα φίλτρα.
Πρόκειται για άρρενες ασθενείς 56 και 59 ετών αντίστοιχα με σοβαρή στεφανιαία νόσο και περιφερική αγγειοπάθεια και αίτιο ΧΝΝ: ΣΔ (ο πρώτος)
και νεφρίτιδα ΣΕΛ (ο δεύτερος). Kατά τις πρώτες συνεδρίες από την ένταξή τους, με φίλτρο PSu, εμφάνισαν αμφότεροι επεισόδια οξείας δύσπνοιας
(εντός 20-30min), βρογχόσπασμο, υπόταση, και κοιλιακό άλγος που αποδιδόταν στην καρδιακή δυσλειτουργία και αντιμετωπιζόταν με αντιισταμινικά,
χορήγηση Ο2, βρογχοδιαστολή, κορτικοειδή και διακοπή της συνεδρίας. Παρά τον αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (ηωσινόφιλα, IgE, επίπεδα τρυπτάσης, ανοσολογικό έλεγχο) ετέθη υποψία αντίδρασης στη μεμβράνη, τροποποιήθηκε από PSu σε ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVAL) και οι
αντιδράσεις εξέλιπαν.
Ενάμιση χρόνο μετά, για αντικειμενικούς λόγους (έλλειψη αντίστοιχων φίλτρων), στον πρώτο ασθενή επαναχρησιμοποιήθηκε PSu. Μετά πάροδο
30 περίπου λεπτών, εμφάνισε καύσος στο σημείο της αναστόμωσης, διάχυτη ερυθρότητα (ιδίως στο πρόσωπο), κοιλιακό αλγος (σαν κράμπες), δύσπνοια με έντονο βρογχόσπασμο και υπόταση. Διακόπηκε η συνεδρία και χορηγήθηκαν κορτικοειδή και βροχοδιαστολή, με προοδευτική βελτίωση.
Το ΗΚΓ καταγράφηκε χωρίς μεταβολές ενώ δεν παρατηρήθηκε ενζυμική μυοκαρδιακή κίνηση. Ως συνέχεια και μετά από μελέτη των βιβλιογραφικών
δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε μεμβράνη polymethylmethacrylate (PMMA). Ομοίως στο δεύτερο ασθενή και για τους ίδιους λόγους τροποποιήθηκε
σε ΡΜΜΑ (από EVAL), η μεμβράνη αιμοκάθαρσης.
αποτελέσματα: Η θεραπεία εφεξής με χρήση μεμβράνης PMMA, διενεργείται ανεπίπλεκτα, χωρίς κλινικά συμβάντα σχετιζόμενα με το φίλτρο.
Συμπεράσματα: Η μεμβράνη PMMA αξιολογείται ότι μπορεί να αποτελέσει μια ικανή και ασφαλή εναλλακτική επιλογή για τους ασθενείς με δεδομένη υπερευαισθησία στην πολυσουλφόνη και να αντικαταστήσει φίλτρα EVAL (ειδικά στις περιπτώσεις απροσφορότητας της συγκεκριμένης μεμβράνης).
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καταγΡαΦΗ των πΡακτικων των κΕντΡων αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ΣτΗν ΕΛΛαΔα ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ
α. Σταυρουλόπουλος1, Ε. Μητσόπουλος2, ι. τσουχνικάς3, κ. Μαυροματίδης4, Ε. ντουνούση5, Σ. παναγούτσος6
Νεφρολογικό Τμήμα, ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο - Γ.Κ. Καλλιθέας, Αθήνα
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
4
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κομοτηνής, Κομοτηνή
5
Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
6
Νεφρολογικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
1
2

Σκοπός: Να καταγράψουμε τις πρακτικές των Ελλήνων νεφρολόγων στη διενέργεια αιμοκάθαρσης σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
(ΧΝΝΤΣ).
Υλικό και Μέθοδος: Ένα ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων αποστάλθηκε στα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν.
αποτελέσματα: Συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από 57 Νεφρολογικά Κέντρα από όλη την Ελλάδα, 32 Δημόσιου (1900 ασθενείς) και 25 Ιδιωτικού
(2543 ασθενείς) τομέα, με μέσο αριθμό (εύρος) ασθενών/κέντρο: 78 (15-270), 3.5 (1-8) Νεφρολόγους/κέντρο και αναλογία 1 Νεφρολόγου ανά 24
(3.75-60) ασθενείς. Οι ασθενείς στα περισσότερα κέντρα (60%) εντάσσονται εξαρχής σε τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, σε επίπεδα
eGFR: 8-10 (42%) ή 10-15 (35%) ml/min/1.73m2. Το 94 (70-100)% των ασθενών αιμοκαθαίρονται τρις εβδομαδιαίως και το 73 (0-100)% για 12
ώρες, ενώ 35 (8-60)% αιμοκαθαίρονται μέσω καθετήρα αιμοκάθαρσης. Το 75% των κέντρων χρησιμοποιεί κυρίως ηπαρίνη ΧΜΒ για αντιπηξία. Αιμοδιαδιήθηση εφαρμόζεται online, κυρίως μετά φίλτρου (74% των κέντρων), ενώ το 30% αυτών χορηγεί <20 λίτρα υγρό υποκατάστασης. Η συνηθέστερη ροή αίματος (79%) είναι 300-350 ml/min, ενώ ελάχιστοι (2%) εφαρμόζουν σε συχνή βάση >400 ml/min. Το 46% των κέντρων χρησιμοποιεί
κυρίως ροή διαλύματος 500 ml/min, 37% 600 ml/min και το 12% 700 ml/min. Η συγκέντρωση ασβεστίου στο διάλυμα είναι συνήθως 1.5 mmol/L
(66% των κέντρων), ενώ μόλις το 32% δίνει σημασία στο μαγνήσιο διαλύματος. Το 59% των κέντρων χρησιμοποιεί αγωγιμότητα Νατρίου 14.0 και
το 72% αγωγιμότητα διττανθρακικών 3.2-3.5 mS/cm. Profiling υπερδιήθησης εφαρμόζεται συχνά στο 19%, ενώ profiling νατρίου συχνά μόλις στο
12.5% των κέντρων. Στο 55% των ασθενών χρησιμοποιείται μεμβράνη επιφάνειας 1.8-2 m2, στο 11% <1.8 m2 και στο 34% >2 m2. Στο 38% των
κέντρων δεν μεταμοσχεύθηκε κανείς ασθενής το 2019.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στην εφαρμογή της αιμοκάθαρσης σε ασθενείς με ΧΝΝΤΣ στην Ελλάδα. Η γνώση και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων θα θέσει τις βάσεις για μελλοντικές παρεμβάσεις και μελέτες.
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ΛΟιΜωΞΕιΣ ΜΟνιΜων κΕντΡικων ΦΛΕΒικων καΘΕτΗΡων. Η πΡΟΣΦατΗ
ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
κ. Δερμιτζάκη , Δ. Λυγερού , Ε. Δροσατάκη , Σ. Μαραγκού , ι. παπακίτσου , ν. κρουσταλάκης ,
Σ. Στρατάκης1, Μ. κουτσάκη1, Σ. Στρατήγης1, Ειρ. Λιουδάκη3, κ. Στυλιανού1, Ε. Δαφνής1
1

1

1

1

2
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Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
3
Renal Unit, Kings College Hospital, London UK
1
2

Σκοπός: Η τοποθέτηση μόνιμου κεντρικού φλεβικού καθετήρα (ΚΦΚ) αποτελεί μια εναλλακτική για τους ασθενείς που είτε δεν έχουν δυνατότητα
δημιουργίας αγγειακής προσπέλασης, είτε πάσχουν από οξεία νεφρική ανεπάρκεια με ανάγκη ένταξης σε εξωνεφρική κάθαρση, είτε η αγγειακή
τους προσπέλαση δεν είναι ακόμη ώριμη ή έχουν επιπλοκές/δυσλειτουργία αυτής. Μια από τις κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες των ΚΦΚ είναι η
σχετιζόμενη με τον καθετήρα μικροβιαιμία (CLABSI), η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική νοσηρότητα ή/και θνητότητα. Σκοπός της μελέτης
αυτής είναι η ανασκόπηση των CLABSI στη ΜΤΝ του ΠΑΓΝΗ.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε 35 ασθενείς με μόνιμους ΚΦΚ που τοποθετήθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια, για συνολικά 34.291 ημέρες καθετηριασμού. Ο πληθυσμός μας ήταν 20 άντρες, μέσης ηλικίας 61±22 έτη και 15 γυναίκες μέσης ηλικίας 61±20 έτη.Tα στοιχεία της αναδρομικής αυτής
μελέτης ελήφθησαν από το φάκελο του ασθενούς και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του νοσοκομείου. Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS20.
αποτελέσματα: Από το σύνολο των 35 ασθενών οι 20 εμφάνισαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο CLABSI, με τον αριθμό των επεισοδίων να κυμαίνεται
από 1 έως 9 ανά ασθενή. Μελετήθηκαν συνολικά 51 επεισόδια μικροβιαιμίας, με απομόνωση 1 έως 3 μικροοργανισμών. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν
14 διαφορετικά υπεύθυνα παθογόνα, με τον επιδερμικό σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθυκιλίνη (MRSE) να αφορά στο 52% των περιπτώσεων,
τον επιδερμικό σταφυλόκοκκο ευαίσθητο στη μεθυκιλίνη (MSSE) στο 22%, Enterobacter cloacae 5%, St. haemolyticus, Acinetobacter baumannii
και Proteus mirabilis από 3%, και MRSA, MSSA, Enterococcus faecalis, Klebsiela pneumonia, E. Coli (ESBL) και St.lentus από 2%. Ο χρόνος φορείας του ΚΦΚ ήταν γραμμική συνάρτηση της παρουσίας και του αριθμού των επεισοδίων βακτηριαιμίας (r2=0,35 p=0,001). Οι ασθενείς που εμφάνισαν μικροβιαιμία έφεραν τον ΚΦΚ κατά μέσο όρο για 1432±845 ημέρες, ενώ οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν για 375±291 ημέρες (p<0.001).
To 51% των περιπτώσεων αντιμετωπίστηκε με χορήγηση αντιβίωσης, το 43% με αντιβίωση και lock του ΚΦΚ, το 6% με αντιβίωση και αλλαγή του
ΚΦΚ, ενώ σε 7 ακόμα περιπτώσεις αλλάχθηκε ο ΚΦΚ λόγω εμμένουσας μικροβιαιμίας. Όσον αφορά την έκβαση των περιστατικών, το 38% αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, το 31% είχε εμμένουσα βακτηριαιμία (θετική κ/α αίματος 1 εβδομάδα μετά την έναρξη της αγωγής), 6 ασθενείς (17%) εμφάνισαν επιπλοκές, ενώ σε 4 περιπτώσεις (11,4%) σημειώθηκε κλινικοεργαστηριακή βελτίωση, χωρίς όμως να υπάρχει διαθέσιμη κ/α αίματος που
να επιβεβαιώνει την αποστείρωση. Από τους 6 ασθενείς που σημείωσαν επιπλοκές, οι 3 κατέληξαν λόγω σήψης σε έδαφος βακτηριαιμίας, και
στους υπόλοιπους 3 τεκμηριώθηκε σπονδυλοδισκίτιδα, με συνοδό φλέγμονα ή/και απόστημα.
Συμπεράσματα: Σε αντίθεση με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα πιο συχνά παθογόνα στη μονάδα μας είναι MRSE και MSSE που καλύπτουν τα ¾ των περιπτώσεων. To 57% των ασθενών που φέρουν καθετήρα παρουσίασαν CLABSI με 1,5 επεισόδια ανά 1.000 ημέρες καθετηριασμού και 1,7 σοβαρές επιπλοκές±θάνατος ανά 10.000 ημέρες καθετηριασμού. Οι ΚΦΚ παραμένουν μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και
θνητότητας στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση.

ΕπιπΟΛαΣΜΟΣ και ΕΛΕγΧΟΣ τΗΣ ΥπΕΡταΣΗΣ ΣΕ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΕτΡΗΣΕιΣ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ πΡιν και ΜΕτα τΗ ΣΥνΕΔΡια
Εναντι ΜΕτΡΗΣΕων ΣτΟ Σπιτι
ν. τσίκληρας1,2, π. γεωργιανός1,3, Β. Βάϊος1,3, Β. κούσουλα3, κ. Μαυροματίδης3, α. αναγνωστάρα2,
Χ. Χατζηδημητρίου2, Β. Λιακόπουλος1, π. Ζεμπεκάκης1, Η. Μπαλάσκας1
Μ.Τ.Ν., Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μ.Τ.Ν., Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
3
Μ.Χ.Α. «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπολασμού και του ελέγχου της υπέρτασης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με μετρήσεις αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)
πριν και μετά την αιμοκάθαρση έναντι μετρήσεων ΑΠ στο σπίτι.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε καταγραφή της ΑΠ στο σπίτι για μία εβδομάδα υποβλήθηκαν 116 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με τη χρήση της αυτοματοποιημένης συσκευής HEM-705 (Omron, Healthcare). Οι συμβατικές μετρήσεις ΑΠ πριν και μετά την ΑΚ καταγράφηκαν προοπτικά για 6 διαδοχικές
συνεδρίες και υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους. Η υπέρταση ορίστηκε ως: (α) μέση εβδομαδιαία ΑΠ στο σπίτι ≥135/85 mmHg, (β) μέση ΑΠ πριν
την αιμοκάθαρση ≥140/90 mmHg, (γ) μέση ΑΠ μετά την αιμοκάθαρση ≥130/80 mmHg. Ως υπερτασικοί, επίσης, ταξινομήθηκαν οι ασθενείς υπό θεραπεία με ≥1 αντιυπερτασικό φάρμακα.
αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της υπέρτασης ήταν 88,8% με βάση τις μετρήσεις ΑΠ στο σπίτι, 86,2% με τις μετρήσεις προ αιμοκάθαρσης και
91,4% με τις μετρήσεις μετά την αιμοκάθαρση. Συνολικά, 96 ασθενείς (82,7%) λάμβαναν θεραπεία με 2,0±1,1 αντιυπερτασικά φάρμακα ημερησίως
κατά μέσο όρο. Μεταξύ των ασθενών υπό αντιυπερτασική θεραπεία, 32,6% είχαν ελεγχόμενη υπέρταση με βάση τις μετρήσεις στο σπίτι, 50,5%
με βάση τις μετρήσεις προ αιμοκάθαρσης και 45,3% με τις μετρήσεις μετά την αιμοκάθαρση. Tο AUC της καμπύλης ROC για τη συστολική ΑΠ
πριν και μετά την αιμοκάθαρση στην κατάδειξη μέσης εβδομαδιαίας συστολικής ΑΠ στο σπίτι ≥135 mmHg ήταν 0,808 (95% CI: 0,726-0,890) και
0,807 (95% CI: 0,727-0,887), αντίστοιχα. Οι μετρήσεις ΑΠ πριν και μετά την αιμοκάθαρση είχαν χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία στην κατάδειξη
υπέρτασης με βάση τις μετρήσεις στο σπίτι.
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός, αλλά κυρίως ο έλεγχος της υπέρτασης στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 3
τεχνικών μέτρησης της ΑΠ που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μετρήσεις πριν και μετά την αιμοκάθαρση, ακόμη και αν αξιολογηθούν για 6 διαδοχικές συνεδρίες σε διάστημα 2 εβδομάδων, έχουν μικρή διαγνωστική αξία την κατάδειξη της υπέρτασης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
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ΥπΕΡκατατΜΗΜΕνΟι πΥΡΗνΕΣ ΟΥΔΕτΕΡΟΦιΛων ΣΕ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ. ΣΥΧΕτιΣΗ ΜΕ ΕΞωγΕνΗ ΧΟΡΗγΗΣΗ ΒιταΜινΗΣ Β12
α. Μαρτίκα1, Σ. Βακιάνη1, κ. ποζουκίδου1, α. ντέμκα1, α. Μποζίκας1, κ. Δημητρακόπουλος2, α. κοτέλη2,
Σ. Σπαΐα1
1
2

Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος
Βιοπαθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος

Σκοπός: Η υπερκατάτμηση των πυρήνων των ουδετεροφίλων (ΥΠΟ) αποτελεί δείκτη έλλειψης βιταμίνης Β12 ή φολικού. Η βιταμίνηΒ12 είναι μια
σημαντική υδατοδιαλυτή βιταμίνη με ρόλο στην παραγωγή των ερυθρών, του DNA, και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η συμπληρωματική
χορήγηση της Β12 στον πληθυσμό των αιμοκαθαιρομένων παραμένει αμφιλεγόμενη χωρίς σαφείς οδηγίες. Χορηγείται καθολικά συνήθως με οδηγό
τα επίπεδα της στο ορό, για την ερυθροποίηση, για την μείωση της ομοκυστείνης ή και για τη δράση της στο νευρικό σύστημα. Μετρήσαμε το ποσοστό των υπερκατατμημένων πυρήνων των ουδετεροφίλων (ΥΠΟ) σε συνδυασμό με τα επίπεδα της Β12 ώστε να εκτιμήσουμε την λειτουργική
ανεπάρκεια της Β12 στους αιμοκαθαιρόμενους..
Υλικό και Μέθοδος: Τα επίπεδα της Β12 μετρήθηκαν σε 57 σταθερούς ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν σε εβδομαδιαία βάση ΙΜ 1000μg κυανοκοβαλαμίνης για 6 μήνες. Ταυτόχρονα σε όλους τους ασθενείς υπολογίσθηκε σε περιφερικό πλακάκι από τον ίδιο ιατρό το ποσοστό των ουδετεροφίλων με ΥΠ. Hgb, MCV, FO, HC, PTH l, Kt/V και απαιτήσεις σε παράγοντες ερυθροποίησης(EPO) καταγράφηκαν και οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν
6 μήνες μετά τη διακοπή εξωγενούς χορήγησης Β12 και κατοπιν 6 μήνες μετά την επαναχορήγηση της. Στη διάρκεια του ελέγχου δινόταν συμπληρωματικά φολικό και τα επίπεδα φεριτίνης διατηρούνταν >200ng/mL.
αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι 55% των ασθενών παρουσίαζαν ΥΠΟ δηλαδή υπερκατατμημένους πυρήνες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
αποδεκτό όριο 5%(6-20%). Έξι μήνες μετά την διακοπή της χορήγησης όλοι οι ασθενείς (100%) παρουσίαζαν ΥΠΟ(15-35%), το ποσοστό των
ασθενών με ΥΠΟ μειώθηκε στα προηγούμενα επίπεδα μετά την επαναχορήγηση της Β12. Αυξήθηκαν και μειώθηκαν αντίστοιχα οι ανάγκες σε EPO
στα ανάλογα διαστήματα για τη διατήρηση παρόμοιων επιπέδων Ηct
T0
T6
T12
p

HN %
55
100
63
< 0.05

B12 pg/mL
4275.6
821
3407.5
< 0.05

FO ng/mL
19.87
19.05
20.03
ns

HC μm/L
20.1
20.08
18.92
ns

EPO U/Hgb/L
403.05
531.13
407.95
< 0.05

Συμπεράσματα: Τα επίπεδα της Β12 στο αίμα δεν αντανακλούν την επάρκειά της. Λειτουργική ανεπάρκεια της Β12 εμφανίζει το 100% των
ασθενών χωρίς εξωγενή χορήγηση με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες σε ΕPΟ. Το υψηλό ποσοστό των ΥΠΟ σε αυτή την ομάδα των ασθενών
δεν έχει διερευνηθεί πλήρως.
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ΕΒΔΟΜαΔιαια ΣΥνΕΧΗΣ καταγΡαΦΗ των ΕπιπΕΔων γΛΥκΟΖΗΣ ΣΕ ΧΡΟνιΟΥΣ
αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ ΔιαΒΗτικΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ. ΣΥγκΡιτικΗ ΜΕΛΕτΗ ΔΥΟ
ΔιαΛΥΜατων αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ
Μ. Διβάνη1, π. γεωργιανός2, τ. Διδάγγελος1, α. Χατζητόλιος1, Β. Λιακόπουλος2, Δ. γρέκας1
1
2

Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Σύγκριση των επιπέδων γλυκόζης και συχνότητα εμφάνισης υπογλυκαιμικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια συνεδρίας Α/Κ και επόμενων
χρονικών διαστημάτων ανάλογα με την περιεκτικότητα του διαλύματος αιμοκάθαρσης σε γλυκόζη, σε διαβητικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε 7ημερη συνεχή καταγραφή σακχάρου.
Υλικό και Μέθοδος: 17 αιμοκαθαιρόμενοι διαβητικοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε 7ημερη συνεχή καταγραφή σακχάρου, με συσκευή iPro (Medronic)
σε 2 διαδοχικές φάσεις: Φάση Α, εβδομαδιαία καταγραφή με διάλυμα αιμοκάθαρσης χωρίς γλυκόζη και Φάση Β, ίδιοι ασθενείς εκ νέου σε 7ημερη
συνεχή καταγραφή με διάλυμα αιμοκάθαρσης περιεκτικότητας 100mg/dl γλυκόζης.
αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι στο 4ωρο της αιμοκάθαρσης στη Φάση Β η μέση τιμή γλυκόζης είναι στατιστικά υψηλότερη και τα επεισόδια υπογλυκαιμίας λιγότερα συγκριτικά με τη Φάση Α (p<0.001 και p<0.001). Στη Φάση Β, η προσθήκη διαλύματος γλυκόζης 100mg/dl στη συνεδρία αιμοκάθαρσης, δεν φάνηκε να επηρεάζει τη μέση τιμή γλυκόζης του 24ωρου, του 8ωρου της νύχτας και συνολικά της εβδομάδας συγκρτικά με τη φάση
Α (p=0.069, p=0.38 και p=0.792). Στη Φάση Β καταγράφηκαν σημαντικά λιγότερα επεισόδια υπογλυκαιμίας στο 24ωρο και στην εβδομάδα (p=0.01
και p=0.031), αλλά στο 8ωρο της νύχτας που ακολουθεί μετα συνεδρία αιμοκάθαρσης δεν καταγράφηκε μέιωση των υπογλυκαιμικών επεισόδίων
συγκριτικά με τη Φάση Α (p=0.336). Στη σύγκριση των χρονικών διαστημάτων ανάμεσα στις ημέρες αιμοκάθαρσης (day on) και στις ημέρες χωρίς
συνεδρία αιμοκάθαρσης (day off) διαπιστώθηκε ότι η χρήση διαλύματος γλυκόζης (Φάση Β) στην αιμοκάθαρση συνδέθηκε με σημαντικά μεγαλύτερο
αριθμό υπογλυκαιμικών επεισοδίων κατά το 8ωρο της νύχτας συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα νύχτας της ημέρας χωρίς αιμοκάθαρση (p=0.025).
Συμπεράσματα: Με τη χρήση συνεχούς καταγραφής σακχάρου η παρούσα μελέτη δειχνει ότι η χρήση διαλύματος γλυκόζης 100mg/dl σχετίζεται
με υψηλότερες μέσες τιμές γλυκόζης, λιγότερα επεισόδια ασυμπτωματικής υπογλυκαιμίας κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης και φαίνεται ότι επηρεάζει τη διακύμανση του σακχάρου σε επόμενα βραχυπρόθεσμα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζει τη συνολική γλυκαιμική ρύθμιση των
διαβητικών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
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Η ΧΡΗΣΗ των καΘΕτΗΡων αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ΜΕιωνΕι τΗν ΕπιΒιωΣΗ των
ΧΡΟνιωΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνων αΣΘΕνων
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Ε. Μητσόπουλος, α. Λυσίτσκα, π. πατεινάκης, α. Βουδούρη, Θ.α. καλλιάρα, Ο. Ζαζοπούλου,
Σ. κεβρεκίδου, π. Στρόππου, Ε. Μάνου, π. κυρικλίδου, Δ. παπαδοπούλου
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η αρτηριοφλεβική αναστόμωση είναι η πρώτης επιλογής αγγειακή προσπέλαση των ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση.
Αρκετές φορές η αδυναμία διενέργειάς της οδηγεί στην τοποθέτηση δίαυλων καθετήρων αιμοκάθαρσης η χρήση των οποίων όμως σχετίζεται με
αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας αυτών των ασθενών. Θελήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση της χρονικής διάρκειας της χρήσης
των καθετήρων αιμοκάθαρσης στη συνολική επιβίωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Προσδιορίσαμε αναδρομικά, για κάθε ασθενή της μονάδας μας που υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση για διάστημα μεγαλύτερο
των 3 μηνών, τον χρόνο που αιμοκαθαιρόταν από καθετήρα, σε σχέση με το συνολικό χρόνο παρακολούθησής του. Με το μοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox εκτιμήθηκε μετά από στάθμιση για διάφορες δημογραφικές, κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους ο λόγος επικινδυνότητας
(hazard ratio) για τη θνησιμότητα των ασθενών της χρήσης του καθετήρα αιμοκάθαρσης.
αποτελέσματα: Συνολικά ανασκοπήθηκαν 683 ασθενείς από τους οποίους οι 435 (64%) ήταν άνδρες. Στη διάρκεια μιας διάμεσης (ενδοτεταρτημοριακό εύρος) παρακολούθησης 3,5 (1,5 – 6,8) ετών απεβίωσαν οι 307 (45%) ασθενείς. Οι 144 (21%) ασθενείς είχαν καθετήρα σε όλη τη διάρκεια
παρακολούθησης. Η τριετής και πενταετής επιβίωση αυτών των ασθενών ήταν 51% και 39%, ενώ των υπόλοιπων 83% και 71%, αντίστοιχα (logrank test; p < 0,001). Το 50% των ασθενών χρησιμοποίησε καθετήρα πάνω από το 61% του χρόνου παρακολούθησής του (ομάδα Α). Η τριετής και
πενταετής επιβίωση με τη μέθοδο Kaplan Meier ήταν για την ομάδα Α 66% και 56% αντίστοιχα, ενώ για τους υπόλοιπους ασθενείς ήταν 87% και
74%, αντίστοιχα (log-rank test; p < 0,001). Ο σταθμισμένος hazard ratio για τους ασθενείς της ομάδας Α ήταν 1,36 (95% confidence interval: 1,05
– 1,76).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν την άποψη ότι η κατά το δυνατόν αποφυγή τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης συμβάλλει στη βελτίωση της επιβίωσης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

Η ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΧΡΟνιαΣ νΕΦΡικΗΣ νΟΣΟΥ και των ΜΕΘΟΔων ΕΞωνΕΦΡικΗΣ
καΘαΡΣΗΣ ΣΕ ΥπΟπΛΗΘΥΣΜΟΥΣ των τ ΛΕΜΦΟκΥτταΡων
Ε. Σαμπάνη1, Μ. Στάγκου1, Δ.-Β. Δαϊκίδου1, Δ. ασουχίδου2, Β. νικολαΐδου2, π. γιαμαλής1,
Χ. Δημητριάδης1, Χ. Λιούλιος1, Ε. πέλλα1, α. Φυλάκτου2, αικ. παπαγιάννη1
1
2

Νεφρολογική Kλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος στην χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) χαρακτηρίζεται από μεταβολές της φυσικής και της
ειδικής ανοσιακής απάντησης. Σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης παρατήρησης ήταν να διερευνηθούν πιθανές μεταβολές υποπληθυσμών
των Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με ΧΝΝ πριν την ένταξη σε μέθοδο αποκατάστασης, σε σχέση με υγιή πληθυσμό, και η αξιολόγηση της επίδρασης
του Τεχνητού Νεφρού (ΤΝ) και της Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΣΦΠΚ).
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη περιλάμβανε συνολικά 40 ασθενείς με ΧΝΝ (Α/Γ 21/19, Μ. όρος ηλικίας 61 έτη) και 15 υγιείς εθελοντές, παρόμοιας
ηλικίας και φύλου. Με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής μετρήθηκαν οι υποπληθυσμοί CD3+CD4+, CD3+CD8+, NΚ(CD4+CD16+56+),
Tregs(FoxP3+), CD4+CD28- και CD8CD28-. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν την διενέργεια της πρώτης συνεδρίας ΤΝ ή έναρξης ΣΦΠΚ
(ΧΝΝ-Τ0) και επαναλήφθηκαν 6 μήνες αργότερα (ΧΝΝ-Τ6).
αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε σημαντική ελάττωση του απόλυτου αριθμού των CD4+, CD8+ και CD4CD25FOXp3(+)T λεμφοκυττάρων σε ΧΝΝΤ0 σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες 604(105-3551) vs. 943(584-1867)μ/L, p=0.001, 352(103-1561) vs. 422.4(263-1453)μ/L, p=0.05, και 47,5± 28,8
vs 71,5 ±24,7, p=0.01, αντίστοιχα, ενώ σημαντικά αυξημένο ήταν το ποσοστό των CD4+CD28null και CD8+CD28nullΤ λεμφοκυττάρων, 6.4(0.330)% vs. 2.7(0.1-7.8)%, p=0.04 και 58.2(12.8-85.4)% vs. 39(7.8-57.1)%, p=0.01, αντίστοιχα. Σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ
CD4+CD28null κυττάρων και δεικτών φλεγμονής, CRP (r=0.4, p=0.04), αλβουμίνης ορού (r=-0.5, p=0.007), αύξηση των CD4+CD28null και
CD8+CD28null στους ασθενείς με ΧΝΝ και ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, 8.6(1-30)% vs. 2.1(0.1-19.8)%, p=0.04 και 62.5(12.8-85.4)% vs. 45.5(5.773.7)%, p=0.02). Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην επίδραση ΤΝ και ΣΦΠΚ, συγκεκριμένα στα CD4CD28null, +110.11% vs. -28.1%, αντίστοιχα, p=0.003, και στα CD8+CD28null +55.23% vs. -8.34%, αντίστοιχα, p=0.05, ενώ τα Tregs μειώθηκαν σημαντικά μετά την ένταξη σε ΤΝ,
7,6±2,1% από 5,2±2,3%, p=0,009, χωρίς αντίστοιχες μεταβολές στη ΣΦΠΚ.
Συμπεράσματα: Μεταβολές στους υποπληθυσμούς των Τ λεμφοκύτταρων παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου, σχετιζόμενες με
δείκτες φλεγμονής και καρδιαγγειακή νόσο, ενώ η έναρξη ΤΝ φάνηκε να επιδεινώνει περεταίρω ορισμένες από τις διαταραχές, σε αντίθεση με τη
ΣΦΠΚ.
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ΜΕΛΕτΗ των αγγΕιακων ΕπιπΛΟκων ΣΕ ΔιαΒΗτικΟΥΣ και ΜΗ ΔιαΒΗτικΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ
ν. καπερώνης1, Μ. Σονικιάν2, Μ. Θεοδωρίδης3, Λ. Μπαλτά4, κ.-π. Ραψομανίκης5, Δ. Ξυδάκης6,
ι. τσουχνικάς7, π. Βακιάνης8, Ε. κάψια9, π. κυρικλίδου10, α. Ρουμελιώτης11, Μ.-Ε. παπαδάκη2,
Μ. Στάγκου7, Δ. παπαδοπούλου10, Ε. ντουνούση5, ι. Μπολέτης9, αικ. παπαγιάννη7, Δ. γούμενος4,
π. πασαδάκης3
Νεφρολογικά Τμήματα ΓΝ Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, 2Σισμανογλείου ΓΝ Αθήνας, 3ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 4ΠΓΝ Πατρών
ΠΓΝ Ιωαννίνων, 6Βενιζέλειο ΓΝ Ηρακλείου, 7Ιπποκράτειο ΠΓΝ Θεσσαλονίκης, 8ΓΝ Κέρκυρας, 9ΠΓΝ Αθήνας ‘‘Λαϊκό’’,
10
ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, 11ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
1
5

Σκοπός: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2(ΣΔ2) οδηγεί σε μικρο- και μακρο-αγγειακές επιπλοκές, ενώ αποτελεί την συχνότερη αιτία χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Σκοπός της πολυκεντρικής μελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση των αγγειακών
επιπλοκών και των σχετιζόμενων με αυτές παραγόντων στους διαβητικούς και μη διαβητικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν 162 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς(88 με ΣΔ2), ηλικίας 62,6±14,5ετών, 75,9% άνδρες. Μελετήθηκαν στοιχεία
σχετιζόμενα με την εμφάνιση μακροαγγειακών και μικροαγγειακών επιπλοκών, όπως στοιχεία ιστορικού, κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων
παρακολούθησης. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μονο- και πολυπαραγοντικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης.
αποτελέσματα: Συγκριτικά με τους μη διαβητικούς ασθενείς, οι διαβητικοί είχαν μεγαλύτερη ηλικία(68,0±11,6 vs 56,3±15,0ετών-p<0,001), δείκτη
μάζας σώματος(28,4±5,9 vs 26,5±4,3kg/m2-p=0,02), εμφάνιζαν συχνότερα αρτηριακή υπέρταση (OR2,47-p=0,01), λήψη αντιϋπερτασικής
αγωγής(OR 2,32-p=0,01), οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης(OR 3,32-p<0,001) και διαβήτη(OR10,6-p<0,001), αριθμό ημερών νοσηλείας(1,13±1,69
vs 0,63±1,08-p=0,03), στεφανιαία νόσο(OR6,57-p<0,001), διαστολική δυσλειτουργία(OR3,17-p=0,002), σοβαρότερη αθηρωματική νόσο καρωτίδων,
μηριαίων, αρτηριών κάτω άκρων(OR5,73-p=0,02, 4,20-p=0,03 και 8,90-p<0,001αντίστοιχα), έλκη και ακρωτηριασμούς(OR12,7-p<0,001 και 6,51p=0,004 αντίστοιχα), είχαν χαμηλότερα επίπεδα PTH ορού (310,3 vs 402,0pg/ml-p=0,02), ενώ αιμοκάθαρση γινόταν συχνότερα μέσω κεντρικών
φλεβικών καθετήρων(OR2,17-p<0,05). Στα πολυπαραγοντικά μοντέλα η ύπαρξη του διαβήτη συσχετίστηκε με την ηλικία(OR1,07, 95%CI 1,011,14-p=0,024) και το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη(OR27,3, 95%CI 2,7-274,9-p=0,005) και υπέρτασης(OR8,9, 95%CI 1,7-45,0-p=0,008). Ως προς
τις αγγειακές επιπλοκές, η ύπαρξη του διαβήτη παρέμεινε ανεξάρτητος παράγοντας τόσο για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια(OR82,9, 95%CI
9,6-711,7-p<0,001), όσο και για τη στεφανιαία νόσο(OR6,37, 95%CI 1,52-26,67-p=0,011). Έναντι της εμφάνισης ελκών ευνοϊκή επίδραση είχαν τα
επίπεδα αιμοσφαιρίνης(OR0,45, 95%CI 0,22-0,91-p=0,026), ενώ η διενέργεια ακρωτηριασμού συσχετίστηκε θετικά με τον αριθμό ημερών νοσηλείας
του τελευταίου έτους(OR1,41, 95%CI 1,04-1,91-p=0,025), το διαβήτη(OR5,74, 95%CI 1,18-27,76-p=0,03) και τη στεφανιαία νόσο(OR4,47, 95%CI
1,42-14,05-p=0,01).
Συμπεράσματα: Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν μικροαγγειακές και μακροαγγειακές επιπλοκές, πολύ
συχνότερα σε σχέση με τους μη διαβητικούς, οι οποίες σχετίζονται με την παθογένεια της χρόνιας διαβητικής νόσου επιβαρύνοντας σημαντικά την
πορεία και πρόγνωση της χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης.
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αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ ανΕπαΡκΕια τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ ΥπΟ
αιΜΟκαΘαΡΣΗ και καΡΔιακΗ ανΕπαΡκΕια ΕΧΟΥν αΥΞΗΜΕνΕΣ αναγκΕΣ
ΧΟΡΗγΗΣΗΣ ΣιΔΗΡΟΥ ΕνΔΟΦΛΕΒιωΣ
γ. Ζαγκότσης1,2, ν. Σαμπάνης1, Μ. Λαπατσάνη1, γ. Χατζηβασιλείου2, π. Λιαβέρη2, α. κουβέλης2,
α. πατρικαρέα2
1
2

Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Λιβαδειάς
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής

Σκοπός: Η σιδηροπενία είναι σημαντικός παράγοντας αναιμίας στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ΧΝΑΤΣ) υπό αιμοκάθαρση (ΑΚ) και η χορήγηση σιδήρου ενδοφλεβίως αποτελεί συνήθη πρακτική. Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια λόγω συστολικής δυσλειτουργίας
της αριστερής κοιλίας [κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) < 50%) παρουσιάζουν συχνά σιδηροπενία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των αναγκών χορήγησης σιδήρου ενδοφλεβίως σε ασθενείς με ΧΝΑΤΣ υπό ΑΚ και ΚΕ < 50%.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 113 ασθενείς (40 γυναίκες) με ΧΝΑΤΣ υπό ΑΚ για τρεις μήνες. Προσδιορίστηκε η αιμοσφαιρίνη
ορού κάθε μήνα και ο κορεσμός τρανσφερρίνης ορού στο τέλος του τριμήνου. Η δόση του ενδοφλέβιου σιδήρου και η δόση της ερυθροποιητίνης
καθοριζόταν από τους θεράποντες ιατρούς με βάση τον μηνιαίο εργαστηριακό έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε υπερηχογράφημα καρδιάς το προηγούμενο έτος και είχε προσδιοριστεί το ΚΕ.
αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΧΝΑΤΣ υπό ΑΚ και ΚΕ < 50% έλαβαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη μέση δόση σιδήρου ενδοφλεβίως ανά μήνα
[διάμεση τιμή: 400 mg (250 mg – 400 mg)] σε σύγκριση με τους ασθενείς με ΚΕ > 50% [διάμεση τιμή: 300 mg (200 mg – 400 mg), p=0,046]. Δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην μέση τιμή αιμοσφαιρίνης ορού (p=0,980), την τιμή κορεσμού τρανσφερρίνης ορού (p=0,124)
και στην μέση εβδομαδιαία δόση ερυθροποιητίνης (p=0,545).
Συμπεράσματα: Η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω συστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας, με βάση την παρούσα μελέτη, φαίνεται να επιδεινώνει την σιδηροπενία που παρουσιάζεται σε ασθενείς με ΧΝΑΤΣ υπό ΑΚ. Συνεπώς, οι ασθενείς ΚΕ < 50% παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες
χορήγησης σιδήρου ενδοφλεβίως σε σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν ΚΕ > 50%.
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ΕκτιΜΗΣΗ τΗΣ ΕγκΕΦαΛικΗΣ ΟΞΥΜΕτΡιαΣ ΣΕ ΣταΘΕΡΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ
ΧΡΟνια πΕΡιΟΔικΗ αιΜΟκαΘαΡΣΗ (Χ.π.α)
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γ. Σπανός, Σ. πάσχου, Χ. Δόντσος, Σ. Φραγκίδης, Χ. Μπαντής, Ε. τσαντεκίδου, κ. αρμεντζόϊου,
γ. Μπαμίχας
Νεφρολογικό Τμήμα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Σκοπός: Ο περιφερικός κορεσμός οξυγόνου του εγκεφαλικού ιστού(rSO2) μέσω φασματοσκοπίας υπέρυθρης ακτινοβολίας(NIRS) είναι μια μη
επεμβατική μέθοδος παρακολούθησης οξυγόνωσης του εγκεφαλικού ιστού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του rSO2 σε σταθερούς
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση(HD) και δευτερευόντως, η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας HD με τον rSO2.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια μελέτη ενός κέντρου σε κλινικά σταθερούς ασθενείς υπό HD. Ο rSO2 μετρήθηκε στο μέτωπο του ασθενούς
10 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας HD, καθ` όλη τη διάρκειά της και 10 λεπτά μετά, χρησιμοποιώντας τη συσκευή INVOS 5100C.
αποτελέσματα: Τριάντα-εννέα ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη (23 άνδρες, ηλικία 62,4±14,6έτη). Οι ασθενείς βρισκόταν σε HD για 65,7±72,1μήνες,
9 από αυτούς είχαν σακχαρώδη διαβήτη, 12 είχαν αγγειακή νόσο ενώ 14 ήταν καπνιστές. Τα επίπεδα του rSO2 (49,6±9,1%) ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους ασθενείς υπό HD σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα (68.9 ± 1.6%) σε υγιή άτομα. Δεν διαπιστώσαμε διαφορά
στα αποτελέσματα του rSO2 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, αγγειακή νόσο και στους καπνιστές. Αν και διαπιστώσαμε μια μείωση
στον rSO2 κατά την έναρξη της HD (10λεπτά πριν έναντι 10λεπτά
μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης 49,6±9,1 έναντι 48,1±9,9%,
p=0,021) η τιμή rSO2 επέστρεψε στις αρχικές μετρήσεις μετά το
πέρας της HD (10 λεπτά πριν από 10 λεπτά μετά την αιμοκάθαρση
49,6±9,1 έναντι 49,9±5,9%, p=ns). Η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της αιμοκάθαρσης
(146,7±21,1 έναντι 137,3±24,6, p=0,03) και συσχετίστηκε με την μείωση της rSO2. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν υποτασικά επεισόδια για
τα οποία χρειάστηκε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών αλλά δεν συσχετίστηκαν με τις διακυμάνσεις της rSO2.
Συμπεράσματα: O rSO2 μειώνεται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης αλλά επιστρέφει στις αρχικές τιμές μετά την αιμοκάθαρση. Οι διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης συσχετίζονται με τα επίπεδα του rSO2, αλλά ο rSO2 δεν προβλέπει τα υποτασικά επεισόδια στην αιμοκάθαρση.

ΜΕταΒΟΛΕΣ των ΕπιπΕΔων αΣΒΕΣτιΟΥ ΦωΣΦΟΡΟΥ και παΡαΘΟΡΜΟνΗΣ των
ΧΡΟνιωΣ αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνων αΣΘΕνων ΜΕτα τΗν κΥκΛΟΦΟΡια τΗΣ
ΕτΕΛκαΛΣΕτιΔΗΣ
Ε. Μητσόπουλος, α. Βουδούρη, Θ.α. καλλιάρα, π. πατεινάκης, Ο. Ζαζοπούλου, Σ. κεβρεκίδου,
π. Στρόππου, α. Λυσίτσκα, Ε. Μάνου, π. κυρικλίδου, Δ. παπαδοπούλου
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η ετελκαλσετίδη, ένα νέο ενδοφλέβιο ασβεστιομιμητικό, είναι σε σχέση με το per os ασβεστιομιμητικό σινακαλσέτη, περισσότερο αποτελεσματική και με λιγότερες παρενέργειες από το γαστρεντερικό. Η χρήση της επηρεάζει τις συγκεντρώσεις του ασβεστίου, του φωσφόρου και
της παραθορμόνης τα επίπεδα των οποίων έχουν συσχετισθεί εκτός των άλλων και με την επιβίωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Θελήσαμε
να μελετήσουμε τις μεταβολές των τριών παραπάνω μεταβλητών πριν και μετά την κυκλοφορία της ετελκαλσετίδης στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδος: Στο σύνολο των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών μίας μονάδας, μελετήσαμε σε 2 χρονικές περιόδους, 3 μήνες πριν (n=153) και
18 μήνες μετά την κυκλοφορία της ετελκαλσετίδης (n=137) τα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και παραθορμόνης και τη σχέση τους με τους
στόχους των οδηγιών KDIGO.
αποτελέσματα: Υπερασβεστιαιμία (>10,2 mg/dl) πριν και μετά την ετελκαλσετίδη είχαν το 9,8% και 1,5% (p<0,006) ενώ επίπεδα ασβεστίου < 8,0
mg/dl είχαν το 7,2% και 23,4% (p<0,003), αντίστοιχα. Επίπεδα φωσφόρου μεταξύ 2,3 και 5,2 mg/dl είχαν το 52,3% και 62,0%, (p=0,12) και υπερφωσφαταιμία το 46,4% και 35,8%, αντίστοιχα (p=0,09). Τα επίπεδα της παραθορμόνης δεν παρουσίασαν διαφορές μεταξύ των 2 περιόδων. Τους
στόχους και των 3 παραμέτρων στην πρώτη περίοδο έπιασε το 34.6% των ασθενών ενώ στη δεύτερη περίοδο το 40,6% (p=0,53). Ανάλογο βιταμίνης
D ή ασβεστιομιμητικό πριν την κυκλοφορία της ετελκαλσετίδης ελάμβαναν 78 και 29 ασθενείς και μετά την κυκλοφορία της ετελκαλσετίδης 43 και
70 ασθενείς, p=0,001 και p<0,001, αντίστοιχα. Φωσφοροδεσμευτικά στις 2 περιόδους έπαιρναν 119 και 113 ασθενείς αντίστοιχα (p=0,39).
Συμπεράσματα: Η προσθήκη της ετελκαλσετίδης στις θεραπευτικές επιλογές του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού έχε ως αποτέλεσμα
τη σημαντική μείωση του αριθμού των ασθενών με υπερασβεστιαιιμία και την αύξηση αυτών με υπασβεστιαιμία. Η συχνότητα της υπερφωσφατιμίας
εμφάνισε πτωτική τάση και το ποσοστό των ασθενών που ταυτόχρονα είχαν τα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και της παραθορμόνης εντός των
στόχων των οδηγιών KDIGO είχε αυξητική τάση.
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ΜΕΛΕτΗ ΛΟιΜωΞΗΣ καΘΕτΗΡων αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ κατα τΗ ΔιαΡκΕια ΕνΟΣ
ΕτΟΥΣ ΣΕ ΜΟναΔα τΕΧνΗτΟΥ νΕΦΡΟΥ
Σ. Βακιάνη, Δ. κατσάνος, Σ. Βλάσσης, Ε. κορακιανίτη, π. Βακιάνης
Νεφρολογική Κλινική & ΜΤΝ Γ.Ν. Κέρκυρας, Νεφρολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της λοίμωξης καθετήρων αιμοκάθαρσης, μόνιμων ή προσωρινών, κατά τη διάρκεια ενός έτους σε μια μονάδα
αιμοκάθαρσης. Μελετήθηκαν συνολικά 93 ασθενείς (45 άνδρες) με μέση ηλικία 63,6 έτη (από 29 έως 89 έτη) οι οποίοι ήταν ενταγμένοι σε αιμοκάθαρση (online 16 / κλασσική αιμοκάθαρση 77). Ο μέσος χρόνος παραμονής σε αιμοκάθαρση ήταν 5,8 έτη (από 1 έτος έως 31 έτη).Αξίζει να σημειωθεί
ότι υπήρχαν 21 νέες εντάξεις ασθενών. Το πρωτοπαθές νόσημα των ασθενών ήταν: χρόνια σπειραματονεφρίτιδα 43/93 (46,2%), διαβητική νεφροπάθεια 15/93 (16,12%), πολυκυστική νόσος νεφρών 14/93 (15,1%), άγνωστο 7/93 (7,6%) και διάφορα 14/93 (15,1%). Οι ασθενείς διέθεταν: fistula
55/93 (59,1%), μόνιμος καθετήρας 29/93 (31,2%), σφαγιτιδικός προσωρινός 6/93 (6,5%), μηριαίος προσωρινός 2/93 (2,2%) και υποκλείδιος προσωρινός 2/93 (2,2%). Το κλείσιμο των καθετήρων γινόταν με κλασσική ηπαρίνη ανάλογα με την χωρητικότητα του κάθε σκέλους 36/39 (92,3%) και
με το ειδικό διάλυμα cath flow 3/39 (7,7%). Στο σύνολο των καθετήρων παρατηρήθηκαν 24 επεισόδια εμπυρέτου τα οποία συνοδεύτηκαν με φλεγμονή του σημείου εξόδου σε 7 και ταυτόχρονη εκροή πύου ενώ ρίγος παρουσιάστηκε σε 4 καθετήρες.Συνολικά λήφθηκαν 25 καλλιέργειες αίματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 16/39 (41%) καθετήρες δεν παρουσίασαν κανένα επεισόδιο φλεγμονής. Οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί από τις καλλιέργειες αίματος και πύου ήταν οι ακόλουθοι:
Staphylococcus CNS 10
Staphylococcus epidermidis 6
Enterobacter 3
Klebsiella pneumoniae 2
Staphylococcus Aureus 1
Citrobacter 1
Acinetobacter 1
Candida Parapsilosis 1
Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις παρατηρήθηκαν σε 5 καθετήρες. Η χορηγούμενη αγωγή ως μονοθεραπεία ήταν: vancomycin 12, amicacin 1, cefoxitin
1, ενώ συνδυασμένη αγωγή χορηγήθηκε: vancomycin + amicacin 4, vancomycin + linezolid 1, vancomycin + targocid 1. Η διάρκεια της αγωγής
ήταν δύο εβδομάδες με έξι δόσεις φαρμάκων συνολικά. Παρατηρήθηκε τελικά βελτίωση και αποδρομή της λοίμωξης σε όλους τους καθετήρες.
Συμπερασματικά η φλεγμονή των καθετήρων είναι συχνό σύμβαμα σε αυτούς, χρειάζεται άμεση και σωστή διάγνωση ενώ η αντιμετώπιση πρέπει
να είναι άμεση και αποτελεσματική σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.
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αΞιΟΛΟγΗΣΗ των ΕπιπΕΔων C-αντιΔΡωΣαΣ πΡωτΕΪνΗΣ και πΡΟκαΛΣιτΟνινΗΣ
ΣτΗν ΧΡΟνια αιΜΟκαΘαΡΣΗ
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Θ. Χήρας , α. Μπαρμπάτση , Ε. καράκου , Μ. παπαδάκη , ν. τράκας , Μ. Σονικιάν
1

1

1

2

1

2

1

Νεφρολογικό και 2Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Σκοπός: ΗC-αντιδρώσα πρωτεΐνη(CRP) και η προκαλσιτονίνη (PCT) χρησιμοποιούνται ως δείκτες φλεγμονής και λοίμωξης τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνιααιμοκάθαρση(ΑΜΚ). Εν τούτοις στους αιμοκαθαιρόμενους η αξιολόγηση των επιπέδων
των δύοπαραμέτρων στο αίμα αποτελεί πρόκληση στην κλινική διαγνωστική διαδικασία, αφούμη φυσιολογικά επίπεδα μπορεί ναμην αντανακλούν
παθολογική κατάσταση αλλάνα επηρεάζονται απότη θεραπευτικήμέθοδο. Εξετάστηκαν οι συγκεντρώσεις στον ορό CRP (sCRP) και PCT (sPCT)
κατά τη συνεδρία ΑΜΚ.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 25ασθενείς υπό χρόνια ΑΜΚ από 55(6-274)μηνών, Α:Θ=22:3, ηλικίας68(44-89)ετών, με 24ωρηδιούρηση<200ml,
Kt/V=1,44±0,3, χωρίς στοιχεία λοίμωξης ή οξείαςφλεγμονής, που σχημάτισαν 2ομάδες. Η ομάδα Α (ΟμΑ) συγκροτήθηκε από 10ασθενείς σε online
αιμοδιαδιήθηση (OLHDF), η ομάδα Β(ΟμΒ)από 15ασθενείς σε low-fluxκλασσική αιμοκάθαρση, ενώ μία τρίτη ομάδα Γ(ΟμΓ) περιέλαβε 20υγιείς μάρτυρες. Σε όλους μετρήθηκαν εις διπλούν τα επίπεδαsCRP και sPCT. Στις ομάδες των ασθενών οι αιμοληψίες διενεργήθηκαν πριν (προΑΜΚ) και
στο τέλος (μετάΑΜΚ) 2 μεσο-εβδομαδιαίων συνεδριών ΑΜΚ.
αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς διαπιστώθηκαν υψηλότερες sCRP προΑΜΚ σε σχέση με τους μάρτυρες (10,89±19,29vs2,54±1,28mg/Lp=0,004), καθώς και υψηλότερες sPCT(0,82±0,9vs0,29±0,55ng/ml-p<0,001). Η ΟμΑ είχε sCRP χαμηλότερες από την
ΟμΒ(4,09±3,33vs15,98±24,54mg/L-p=0,028) - χωρίς διαφορά από την ΟμΓ, ενώ διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ ΟμΒ-ΟμΓ(p=0,004). Η sCRP μετά
ΑΜΚ δεν μεταβλήθηκε σε καμία ομάδα. Συγκριτικά με τους μάρτυρες, υψηλότερες sPCT προ ΑΜΚ διαπιστώθηκαν και στην ΟμΑ (0,52±0,15 ng/mlp<0,001) και στην ΟμΒ (1,01±1,13ng/ml-p=0,006). ΗsPCT προ ΑΜΚ δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ ΟμΒ-ΟμΓ αλλά μετά ΑΜΚ διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωσή της στην ΟμΑ (0,32±0,11ng/ml-p<0,001) και αύξησή της στην ΟμΒ (1,12±1,21ng/ml-p=0,014).
Συμπεράσματα: HsCRPμπορεί να αξιολογηθεί γενικά με ασφάλεια μόνο επί OLHDFκαι μεεπιφύλαξη επί κλασσικής ΑΜΚ, ενώ δεν επηρεάζεται
απότη διαδικασία ΑΜΚ. ΗsPCT στην ΑΜΚ είναι υψηλότερη σε σχέση με τα υγιή άτομα, ελαττώνεται επίOLHDF και αυξάνεται επί κλασσικής ΑΜΚ,
οπότε είναι σκόπιμη γενικά η επιφύλαξη στην αξιολόγησή της. Η θέσπιση cut-off τιμών για τους δύο δείκτες-ιδιαίτερα για την PCT-κρίνεται απαραίτητη.

ΣΥΣΧΕτιΣΗ των ΔιαταΡαΧων τΗΣ ΟΡΕΞΗΣ ΜΕ τΗν ΕΥπαΘΕια και τΗ
ΣαΡκΟπΕνια αΣΘΕνων ΣΕ ΧΡΟνια αιΜΟκαΘαΡΣΗ
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κ.α. πούλια , κ. κολοβού , Χ. Μελεξοπούλου , Ε. καλαϊτζάκης , ι. γαβαλάς , Δ. Μαυραγάνη ,
κ. Μωρόγιαννη2, Χ. Σκαλιώτη1, ι.ν. Μπολέτης1
2

1
2

1

1

1

1

2

Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Λαϊκό
Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ Λαϊκό

Σκοπός: Η μελέτη είχε ως σκοπό την διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με τη σαρκοπενία και την ευπάθεια σε ασθενείς σε χρόνια αιμοκάθαρση
Μέθοδος: Στη μελέτη εντάχθηκαν 27 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (15 άνδρες, ηλικίας 58.2±15.9 έτη). Στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε ανάλυση
της σύστασης σώματος με βιοηλεκτρική εμπέδηση πολλαπλών συχνοτήτων μετά την συνεδρία της αιμοκάθαρσης και χειροδυναμομέτρηση με δυναμόμετρο. Η ευπάθεια αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Kihon, ενώ η όρεξη με το ερωτηματολόγιο SNAQ. Για την αξιολόγηση της σαρκοπενίας
χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του European Working group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2). Η συσχέτιση των διαταραχών της όρεξης
πραγματοποιήθηκε με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης.
αποτελέσματα: Δεκαεννέα (70%) ασθενείς βρέθηκαν να είναι σαροκπενικοί και δυναμοπενικοί, ενώ 16 (59%) κατηγοριοποιήθηκαν ως ευπαθείς
και 6 (22%)ως προ-ευπαθείς. 5 ασθενείς (18.5%) κατηγοριοποιήθηκαν ως σαρκοπενικά παχύσαρκοι. Το επίπεδο τη όρεξης συσχετίστηκε αρνητικά
με την ηλικία (OR -0.499, p=0.09), και θετικά με τη δυναμομέτρηση (OR 0.500,p=0.015), ενώ η ύπαρξη δυναμοπενίας και σαρκοπενίας συσχετίστηκε
αρνητικά με την όρεξη (OR=-0.510,p=0.01 και OR = -0.430, p=0.028 αντίστοιχα). H ευπάθεια εμφάνισε τάση θετικής συσχέτισης με την ηλικία
(OR=0.356, p=0.074), ενώ οι γυναίκες ασθενείς είχαν 44.5% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ευπαθείς σε σχέση με τους άνδρες.
Συμπέρασμα: Η ανορεξία σχετίζεται με την προχωρημένη ηλικία, τη μειωμένη μυϊκή ισχύ και τη σαρκοπενία σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Δεδομένου ότι αποτελεί ένα πρόδρομο στάδιο του συνδρόμου της ευπάθειας πρέπει να ανιχνεύεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται.
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Ο ΡΟΛΟΣ τΗΣ πΡΟΦΥΛακτικΗΣ αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια
νΕΦΡικΗ νΟΣΟ ΜΕτα τΗν ΧΟΡΗγΗΣΗ ΣκιαγΡαΦικΟΥ παΡαγΟντα
π. γιάννου1, α. καποτά1, α. Δαμιανάκη1, α. Χαλκιά1, Δ. κουρνιώτης1, Ζ. αλεξάκου1, κ.τσιούφης²,
Δ. πετράς1
1
2

Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Αθήνα
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η αναφερόμενη επίπτωση Νεφρίτιδας από σκιαγραφικά (CIN) ποικίλλει ευρέως, αναλόγως την παρουσία ή την απουσία παραγόντων κινδύνου. Aξιολογήσαμε τη προφυλακτική αιμοκάθαρση (HD), μετά από χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού (ivc) σε ασθενείς με CKD καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός ασθενών με CIN που συνδέεται με παρατεταμένη νοσηλεία και ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 39 ασθενείς (30 άντρες-9 γυναίκες) που υποβλήθηκαν σε θεραπευτικές ή απεικονιστικές διαδικασίες με χορήγηση
ivc. Οι ασθενείς είχαν μια μέση τιμή ρυθμού σπειραματικής διήθησης eGFR 22.5±5 ml/min/1.73m ², μέση τιμή ηλικίας 75.7±7 και μέση τιμή 24ωρης
διούρησης >1.2 lt. Σε όλους τους ασθενείς τέθηκε κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού και υποστηρίχτηκαν με 3ωρη συνεδρία HD, 2 ώρες
μετά από τη λήψη ivc. Τα επίπεδα κρεατινίνης μετρήθηκαν την ημέρα της χορήγησης σκιαγραφικού καθώς την δεύτερη και τρίτη ημέρα μετά την
HD. Όλοι οι ασθενείς είχαν risk factor>10 για εκδήλωση CIN, σύμφωνα με το risk score από Mehran et al. που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη.
αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς διατήρησαν την υπολειπόμενη νεφρική τους λειτουργία καθώς και την 24ωρη διούρηση, χωρίς να παρουσιάσουν
επιπλοκές κατά την συνεδρία HD
Συμπέρασμα: Αναφέρεται ότι μόνο ένας μικρός στατιστικά αριθμός ασθενών που εκδηλώνει CIN παραμένει με επιδεινωμένη νεφρική λειτουργία
ή εξελίσσεται σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου με ένταξη σε HD. Λαμβάνοντας υπόψιν την εξέλιξη της HD και του εξοπλισμού, καθώς και την καλύτερη γνώση των νεφρολόγων για να την χρησιμοποιήσουν με τη βέλτιστη ασφάλεια και το γεγονός ότι ακόμη και μια μικρή πτώση του eGFR
μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη νοσηλεία και θνησιμότητα, ίσως η ιατρική κοινότητά πρέπει να αναθεωρήσει την αντιμετώπιση της CIN.Υπάρχουν όμως ανεπαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν τη χρήση προφυλακτικής HD μετά από την χορήγηση ivc κάτι που καθιστά αναγκαία την δημιουργία περισσότερων τυχαιοποιημένων μελετών καθώς και την συνεργασία των λοιπών ειδικοτήτων με τους νεφρολόγους, τόσο για την αναγνώριση
των high risk ασθενών όσο και για την αντιμετώπιση τους.
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Σπανια πΕΡιπτωΣΗ ΦαιΟΥ ΟγκΟΥ ΣτΗν αιΜΟκαΘαΡΣΗ
π. πατσινακίδου, ν. Βαγκοπούλου, ν. Χαντάντ, Θ. παπατόλιος, κ. Δολιανίτης, Δ. Μακρίδης,
Δ. καρασαββίδου
Νεφρολογική Κλινική- Μ.Τ.Ν. «Χρήστος Κατσίνας» Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Εισαγωγή: Οι φαιοί όγκοι αποτελούν ασυνήθιστη αλλά σοβαρή επιπλοκή της νεφρικής οστεοδυστροφίας (1.5-13%), ενώ συνδέoνται άμεσα με τον
πρωτοπαθή είτε δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό
παρουσίαση περίπτωσης: Γυναίκα 46 ετών ανέφερε άλγη κάτω γνάθου στην περιοχή των γομφίων οδόντων, με προοδευτική επιδείνωση. Ασθενής
υπό αιμοκάθαρση από 17 έτη, λόγω ταχέως εξελισσόμενης σπειραματοπάθειας υπό αγωγή με κορτιζόνη και κυκλοφωσφαμίδη. Ο εργαστηριακός
έλεγχος της ασθενούς ως προς το προφίλ νεφρικής οστεοδυστροφίας καθώς και οι αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις από την ένταξη έως
σήμερα, απεικονίζονται στον πίνακα. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και σπλαχνικού κρανίου ανέδειξε ογκόμορφες βλάβες κεντρικά στην
άνω γνάθο διαστάσεων 13.3 επί 10,8 χιλιοστά και στην κάτω γνάθο δεξιά από τους γομφίους οδόντες διαστάσεων 13 επί 12 χιλιοστά και παρόμοιες
βλάβες στην περιοχή του τοιχώματος του αριστερού ιγμορείου. Η βιοψία κάτω γνάθου ανέδειξε οστεοκλαστικού τύπου όγκο με πολλά πολυπύρηνα
γιγαντοκύτταρα χωρίς στοιχεία κακοήθειας, ευρήματα συμβατά με φαιό όγκο.
Υπέρηχος και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων δεν ανέδειξε αδένωμα στα πλαίσια πρωτοπαθή είτε δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμού. H ασθενής ετέθη σε αγωγή με σινακαλσέτη (εδώ και πέντε έτη) και αυξανόμενες δόσεις βιταμίνης D, με μικρή βελτίωση του αναφερόμενου
άλγους στην γνάθο αλλά και με εμφάνιση νέων εστιών στην κνήμη.
Συζήτηση: Οι φαιοί όγκοι αποτελούν ιστολογικά ένα γιγαντοκυτταρικό επουλωτικό κοκκίωµα που δημιουργεί οστεολυτικές βλάβες και είναι χαρακτηριστικό σοβαρού υπερπαραθυροειδισμού. Η παραθυροειδεκτομή αναφέρεται ως θεραπεία των φαιών όγκων αλλά η απουσία πολύ υψηλών
τιμών παραθορμόνης και η ανταπόκριση στην σινακαλσέτη και την βιταμίνη d οδήγησαν στην μέχρι στιγμής συντηρητική αντιμετώπιση της ασθενούς,
ενώ μελετάται το ενδεχόμενο προσθήκης κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης φίλτρου προσρόφησης β2 μικροσφαιρίνης.
Συμπέρασμα: Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι φαιός όγκος είναι δυνατό να παρουσιαστεί σε ασθενείς υπό μακροχρόνια αιμοκάθαρση
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ελεγχόμενων τιμών παραθορμόνης και γινόμενο CaxPΟ4. Ο νεφρολόγος πρέπει να διατηρεί υψηλό βαθμό κλινικής
υποψίας για την ανίχνευση αυτής της σοβαρής επιπλοκής.

iPTH (pg/ml)
Ασβέστιο (mg/dl)
Φώσφορος (mg/dl)
Γινόμενο CA2xPΟ_4.
Ανάλογα Vit.D εβδομαδιαία δόση
Ασβεστιομιμητικά δόση / ημέρα
Φωσφοροδεσμευτικά δόση /ημέρα

Ένταξη έως 2005
127+/-50
9,4+/-0,5
5+/-0,8
47
0,25μg
1x3

2006-2014
275+/-72
9,72+/-0,6
4,5+/-1
43
0,75μg
2x3 έως 3x3

2015-2020
348+/-90
8,45+/-0,8
5,9+/-0,8
49
6μg
30-60mg
1x1 έως 1x3
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αΞιΟΛΟγΗΣΗ τΗΣ ΜΕταΒΟΛΗΣ τΟΥ ΞΗΡΟΥ ΣωΜατικΟΥ ΒαΡΟΥΣ ΣτΗν
αιΜΟκαΘαΡΣΗ και Η ΣΥΣΧΕτιΣΗ τΟΥ ΜΕ ΥπΟταΣικα ΕπΕιΣΟΔια
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Έλληνα Ο., π. Μπριντζιόττι, π. πολίτης, Χ. παρίσης
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Κωσταντοπούλειο-Πατησίων»

Σκοπός: Η πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά την αιμοκάθαρση (Intradialytic Hypotension, IDH), αποτελεί την συχνότερη σοβαρή επιπλοκή (2030% των συνεδριών αιμοκάθαρσης). Μεγάλη αύξηση του σωματικού βάρους ανάμεσα από δύο διαδοχικές συνεδρίες (Interdialytic Weight Gain,
IDWG), οδηγεί στην ανάγκη επιθετικής αφυδάτωσης και υψηλών ρυθμών υπερδιήθησης (Ultrafiltration rate, UFR), που οδηγούν σε επεισόδια IDH.
Σκοπός μας είναι να διερευνηθεί, η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της αύξησης του IDWG ≥2kg και της αύξησης συχνότητας της IDH.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης συμπεριελάμβανε 36 αιμοκαθαιρούμενους ασθενείς της μονάδας τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου
μας. Οι 29 υποβάλλονταν σε κλασική αιμοκάθαρση (HD) και 7 με την μέθοδο της αιμοδιαδιήθησης (HDF). Το διάστημα της μελέτης ήταν 4 μήνες
και έγιναν συνολικά 48 καταγραφές συνεδρίας για κάθε ασθενή. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αυτούς που ελάμβαναν συστηματικά
αντιυπερτασική αγωγή (ομάδα Α: n=26 συμμετέχοντες) και στους μη λαμβάνοντες (ομάδα Β: n=10 συμμετέχοντες).
αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αύξηση του IDWG ≥2kg, επιδρά στο ενδεχόμενο εμφάνισης της συμπτωματικής IDH (p<0,05).
Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 1728 συνεδριών, το 36,69% των ασθενών παρουσίασε αύξηση του IDWG ≥2kg και εμφάνισε συμπτωματική υπόταση,
ενώ στο 30,61% δεν παρουσιάστηκε υπόταση. Αντίστοιχα, το 20,61% που δεν παρουσίασε αύξηση του IDWG ≥2kg δεν παρουσίασε υποτασικό
επεισόδιο, ενώ το 12,21% παρουσίασε. Παράλληλα, βρέθηκε πως το 39,12% των ατόμων, που είχε λάβει αντιυπερτασική αγωγή δεν εμφάνισε
υποτασικό επεισόδιο, σε αντίθεση με το 11,98%, που δεν είχαν λάβει την αγωγή (p<0,05).
Συμπεράσματα: Η αύξηση της συχνότητας υποτασικών επεισοδίων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς συσχετίζεται άμεσα με την αύξηση του σωματικού βάρους μεταξύ των συνεδρίων (IDWG) ≥2 kg. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα επιβεβαίωσης ή μη των παραπάνω ευρημάτων.

ΥπαΡΧΕι ΟΦΕΛΟΣ ΣτΗν ΕπαΡκΕια καΘαΡΣΗΣ απΟ τΗν αΥΞΗΣΗ τΗΣ παΡΟΧΗΣ
τΟΥ ΔιαΛΥΜατΟΣ αιΜΟκαΘαΡΣΗΣ ; απΟτΕΛΕΣΜατα παΡακΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕνΟΣ
ΕτΟΥΣ
α. Μπαρμπάτση1, Θ. Χήρας1, Ε. καράκου2, Μ. παπαδάκη1, ν. τράκας2, Μ. Σονικιάν1
1

Νεφρολογικό και 2Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Σκοπός: Στη χρόνια αιμοκάθαρση(ΑΜΚ) θεωρείται ότι με αύξηση του ρυθμού παροχής του διαλύματος(DFR) μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη επάρκεια
κάθαρσης με αύξηση των τιμών των δεικτών URR και spKt/V. Εν τούτοις, τα συμπεράσματα των μελετών για το θέμα είναι αντικρουόμενα. Διερευνήθηκε η επίδραση της αύξησης του DFRγια ένα χρόνο στην επάρκεια κάθαρσης και σε διάφορες βιοχημικές παραμέτρους.
Υλικό και Μέθοδος: Παρακολουθήθηκαν για ένα χρόνο 23 ασθενείς, Α:Θ=20:3, ηλικίας 65(48-89) ετών, αιμοκαθαιρόμενοι από 50(6-262) μηνών,
υποβαλλόμενοι σε κλασσική ΑΜΚ(n=15) ή σε online αιμοδιαδιήθηση (n=15).Διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, σε 2 περιόδους
6 μηνών, διαδοχικά με DFRs 500 ml/min και 700 ml/min αντίστοιχα, με την συνήθη συνταγογράφηση της ΑΜΚ. Αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν
πριν και μετά τη μέση εβδομαδιαία συνεδρία στους μήνες 0, 6 και 12.Υπολογίστηκαν οι τιμές του διορθωμένου για την αλβουμίνη ασβεστίου (sCa),
των γινομένων sCa-φωσφόρου(CaxP), του ρυθμού μείωσης ουρίας(URR) και του spKt/V.
αποτελέσματα: Και υπό τους δύο DFRsτων 500 και 700 ml/minπαρατηρήθηκαν οι αναμενόμενες μεταβολές βιοχημικών παραμέτρων στο τέλος
της συνεδρίας με μείωση ουρίας (αντίστοιχα 161,5±38,0mg/dlσε 49,9±20,1mg/dl-p<0,001 και 140,3±30 σε56,0±20.4mg/dl-p<0,001), κρεατινίνης
(αντίστοιχα 10,2±2 σε 3,9±1,2mg/dl-p<0,001 και10,2±3,3 σε 4,1±1,6mg/dl-p<0,001),καλίου (αντίστοιχα5,2±0,7 σε 3,7±0,3mM-p<0,001 και5,3±0,6
σε 3,9±0,3mM-p<0,001),φωσφόρου (αντίστοιχα 5,4±1,7mg/dlσε 2,9±0,6mg/dl-p<0,001 και 5,7±1,6mg/dlσε 2,6±0,6mg/dl-p<0,001) και με αύξηση
αλβουμίνης (αντίστοιχα 4,3±0,4 σε 4,7±0,4g/dl-p=0,001και 4,2±0,3 σε 4,7±0,4g/dl-p<0,001) και sCa (αντίστοιχα9,1±0,7 σε 11,3±0,9mg/dl-p<0,001
και 8,7±0,6 σε 9,9±0,7mg/dl-p<0,001). Με την αύξηση του DFRδεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις URR(68,6±8,1% σε 69,9±7,9%-p=NS) ήKt/V(1,41±0,4
σε 1,42±0,3-p=NS) αλλά υπό DFR700ml/minοι τιμές sCa,φωσφόρου,CaxP μετά ΑΜΚ ήταν πάντα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες υπό
DFR500ml/min(αντίστοιχαp<0,001, p=0,02,p<0,001:25,6±6,2 vs 30,9±6,7mg2/dl2).
Συμπεράσματα: Η αύξηση του DFR από 500 σε 700 ml/min δεν έδειξε όφελος στην επάρκεια κάθαρσης αλλά οδήγησε σε βελτίωση των τιμών sCa
καιsP μετά ΑΜΚ, οπότε μπορεί να είναι χρήσιμη επί διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου-φωσφόρου. Το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
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τΟ αιΣΘΗΜα απωΛΕιαΣ-πΕνΘΟΥΣ πΟΥ ΒιωνΟΥν Οι ΧΡΟνια αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟι
αΣΘΕνΕιΣ
Χ. ταρενίδου1, Μ. νικοδημοπούλου2, Σ. κοτρώτσιου3, Ε. κοτρώτσιου3, ι. Δημολιάτης4, Σ. Λιάκος1
Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο
Κλινική Μεταμοσχεύσεων Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
3
Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1
2

4

Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωάννινων

Ως πένθος ορίζεται το σύνολο των συναισθημάτων που ακολουθούν τη μη αναστρέψιμη απώλεια. Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι η απώλεια της
υγείας, όπως συμβαίνει στην απώλεια της νεφρικής λειτουργίας και η οριστική ένταξη του ασθενή στην αιμοκάθαρση. Το πένθος βιώνεται σε στάδια,
από το αρχικό σοκ (1ο στάδιο – άρνηση) μέχρι την τελική αποδοχή (5ο στάδιο). Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το πένθος που βιώνουν
οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς μετά την απώλεια της νεφρικής λειτουργίας και την ένταξη στην αιμοκάθαρση.
ασθενείς και Μέθοδοι: μελετήσαμε 13 ασθενείς ηλικίας 66.54±14.50 έτη, Α/Γ: 8/5, οι οποίοι υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση για 33.38±17.75
μήνες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ελεύθερης συνέντευξης σε χώρο εκτός της μονάδας αιμοκάθαρσης και εκτιμήθηκε το στάδιο του πένθους
σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Elisabeth Kubler-Ross. Μελετήθηκε η σχέση του σταδίου πένθους με το φύλο, την ηλικία, τη διάρκεια αιμοκάθαρσης, την οικογενειακή κατάσταση και τις συνθήκες ένταξης στην αιμοκάθαρση.
αποτελέσματα: η κατανομή των ασθενών στα 5 στάδια του πένθους ήταν: 1ο στάδιο (άρνηση) 1 ασθενής, 2ο στάδιο (θυμός) 1, 3ο στάδιο (διαπραγμάτευση) 3 ασθενείς, 4ο στάδιο (κατάθλιψη) 4 ασθενείς και 5ο στάδιο (αποδοχή) 4 ασθενείς. Διαπιστώθηκε στατιστική συσχέτιση με το φύλο
στα στάδια 1-3 με επιβάρυνση των αντρών (p<0.05). Σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ των ασθενών που γνώριζαν από καιρό το πρόβλημα
της νεφρικής ανεπάρκειας πριν ενταχθούν στην αιμακάθαρση (n=6) και αυτών που εντάχθηκαν επειγόντως στην αιμοκάθαρση (n=7), p<0.05, με
καλύτερη διαχείριση του πένθους από την πρώτη ομάδα. Οι έγγαμοι (n=7) κατανέμονταν εξίσου στα στάδια του πένθους, σε αντίθεση με όσους
ζούσαν μόνοι τους (n=6) οι οποίοι φάνηκε ότι διαχειρίζονται καλύτερα το πένθος. Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ στις υπόλοιπες παραμέτρους
που συσχετίστηκαν.
Συμπεράσματα: όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς βιώνουν την απώλεια της νεφρικής λειτουργίας σαν ένα δυνατό αίσθημα πένθους. Σημαντικός
αριθμός ασθενών παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα αρχικά στάδια του πένθους, ενώ καθυστερεί η μετάβασή τους προς το στάδιο
της αποδοχής. Είναι καθοριστικός ο ρόλος των ιατρών και νοσηλευτών στην προσέγγιση και υποστήριξη της ψυχικής υγείας των αιμοκαθαιρόμενων
ασθενών.
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Θ. Χήρας , α. Μπαρμπάτση , Ε. Χατζηανέστη , Ε. Λουπέλης , Ε. αλαφάκη , Μ. Μπακάλη ,
Ρ. Χατζηκυριάκου2, Μ. Σονικιάν1
1

1

1

3

2

2

Νεφρολογικό1, Αιματολογικό2 και Τμήμα Πληροφορικής³, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Σκοπός: Η ηωσινοφιλία (ηωσινόφιλα αίματος≥500/μL)παρατηρείται συχνά σε ασθενείς υπό χρόνια αιμοκάθαρση(ΑΜΚ) και δεν έχει επαρκώς ερμηνευτεί. Ασθενείς με ηωσινοφιλικά σύνδρομα (πχηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, σχετιζόμενη με IgG4 νόσο, οξεία διάμεση νεφρίτιδα,
υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα)οδηγούνται συχνά σε χρόνια νεφρική νόσο(ΧΝΝ) τελικού σταδίου. Επίσης παρά την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη στη
βιοσυμβατότητα παρουσιάζονται ακόμη επεισόδια αλλεργικών αντιδράσεων στα υλικά της ΑΜΚ. Τέλος, η εποχιακή/εαρινήέξαρση αλλεργίαςστον
γενικό πληθυσμό, μπορεί να παρουσιαστεί και σε αιμοκαθαιρόμενους.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 20 σταθεροί ασθενείς,άντρες/γυναίκες=16/4, ηλικίας 62(42-87)ετών, σε τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα
κλασσικήςΑΜΚ από 37(8-251)μηνών, αιμοκαθαιρόμενοι με μεμβράνη πολυσουλφόνης και με πρωτοπαθείς νεφροπάθειες τον σακχαρώδη
διαβήτη(n=4), την πολυκυστική νόσο(n=4), τη νεφροσκλήρυνση (n=3), τη χρόνια σπειραματονεφρίτια/αγγειίτιδα(n=2) και αδιευκρίνιστης αιτίας
ΧΝΝ(n=7). Καταγράψαμε 24 μετρήσεις μηνιαίουαιματολογικού ελέγχου καιCRPτων ετών 2017-2018, αποκλείσαμε μετρήσεις σε περιόδους λοίμωξης
ή νοσηλείας και μελετήσαμε την συσχέτιση της ηωσινοφιλίας με εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, με φάρμακα(αντιβιοτικά, ηπαρίνη, σίδηρος,
ερυθροποιητίνη, φωσφοροδεσμευτικά, ασβεστιομιμητικά) και με την πρωτοπαθή νεφροπάθεια. Εφαρμόστηκαν οι κατάλληλες μη παραμετρικές
μέθοδοι σύγκρισης και συσχέτισης.
αποτελέσματα: 8/20 ασθενείς(40%) παρουσίασαν ηωσινοφιλία, 2/8 ασθενείς σε 2-3 μόνο μετρήσεις και 6/8 ασθενείς σταθερά σε ≥8μετρήσεις(≥33,3%). Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με συγκεκριμένους μήνες του χρόνου ή με φάρμακα(p>0,05 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε όμως στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με την αδιευκρίνιστη νεφροπάθεια(p=0,04).
Συμπεράσματα: Η παρατηρούμενη ηωσινοφιλίαστους αιμοκαθαιρόμενους συνδέεται πιθανόν με κάποιο από τα ηωσινοφιλικά σύνδρομα, των
οποίων η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολο να τεκμηριωθεί λόγω μη διενέργειας νεφρικής βιοψίας. Ενδελεχέστερος έλεγχος προς την κατεύθυνση
αυτών των νοσημάτων και μελέτεςμε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών χρειάζονται για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

κΛινικΗ νΕΦΡΟΛΟγια
Προεδρείο: Σ. κατσούδας, X. Χριστοδουλίδου, γ. Μουστάκας, Χ. Μπαντής, Σ. Φραγκίδης, γ. τσούκα

Μια ΒιΟτΡαπΕΖα αναπτΥΣΣΕται ΣτΗν κΥπΡΟ
κ. Δέλτας1,2, X. Σχίζας2,3, K. παρπέρης1,2, γ. παπαγρηγορίου2, α. Μαλατράς2, Σ. αντωνίου2,
Μ. Βούτουνου2, α. Μιχαηλίδης4
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
Κέντρο Αριστείας - Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα - biobank.cy, Πανεπιστήμιο Κύπρου
3
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου
4
RTD TALOS Ltd, Λευκωσία, Κύπρος
1
2

Σκοπός: Περιγράφουμε την πρώτη Κυπριακή Βιοτράπεζα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και πιο πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο δημιουργίας Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας.
Μεθοδολογία: Με συνολική χρηματοδότηση €38-εκατ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Η2020/Teaming, δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, με επίκεντρο την ανάπτυξη Βιοτράπεζας ως ιατρικής ερευνητικής υποδομής.
αποτελέσματα: Η Βιοτράπεζα εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και ξεκίνησε με την αρχειοθέτηση κληρονομικών νεφροπαθειών το 2011. Το 2019, η χρηματοδότηση με €38-εκατ. επέτρεψε σημαντική αναβάθμιση και επέκταση, με στόχο τη δημιουργία προοπτικής για
έρευνα της επόμενης γενιάς που θα καλύψει τον γενικό πληθυσμό και τα γενετικά νοσήματα. Το έργο εφαρμόζει διαδικασίες υψηλής ποιότητας,
με στόχο το ISO-9001 και το ειδικό για βιοτράπεζες ISO-20387 σε συνεργασία με Εμπειρογνώμονες Συνεργάτες (BBMRI-ERIC & Medical University
Graz) και τον τοπικό συνεργάτη RTD-TALOS-Ltd. Η Βιοτράπεζα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ενώ εφαρμόζει
μέτρα για την προστασία από κακόβουλες παρεμβάσεις. Έχει συσταθεί Εσωτερική και Διεθνής Επιτροπή Βιοηθικής για το χειρισμό ηθικών, νομικών
και κοινωνικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Βιοτράπεζα. Το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη του DNA υγιών
Κυπρίων και των νεφροπαθών. Το βιοκαταθετήριο περιλαμβάνει δείγματα από εθελοντές με χρόνια νεφρική νόσο, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,
κληρονομικές καρδιοπάθειες, κοιλιοκάκη και ψυχιατρικές παθήσεις. Τα αρχεία συνοδεύονται από δημογραφικά και κλινικά δεδομένα, και DNA,
πλάσμα, ορό και ούρα. Ξένες ακαδημαϊκές και φαρμακευτικές οντότητες, εξέφρασαν ενδιαφέρον για συνεργασία με χρήση του υλικού μας. Η πανδημία COVID-19, ώθησε μια νέα πρωτοβουλία έρευνας, με ανίχνευση αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 και γενετικές μελέτες.
Συμπεράσματα: Η Βιοτράπεζα διαθέτει υποδομή και εξοπλισμό για έρευνες και μελέτες ευρείας κλίμακας, τόσο στον τομέα της γενετικής όσο και
σε άλλους τομείς βιοϊατρικής, με τη χρήση υλικού υψηλής ποιότητας.
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πΟΛΥκιΣτικΗ νΟΣΟΣ των νΕΦΡων ΣτΗν ΕΛΛαΔα, τα ΒαΣικα ΧαΡακτΗΡιΣτικα
των αΣΘΕνων και Η ΣΥΣΧΕτιΣΗ τΟΥΣ ΜΕ τΗν νΕΦΡικΗ ΛΕιτΟΥΡγια
Μ. κωστοπούλου1, Μ. Λουκά1, Β. γκίκα1, κ. κανελλοπούλου1, Ε. τίγκα1, Σ. Φωκάς1, α. Δρακόπουλος1
α. κουτσογιάννη2, κ. Λυμπερόπουλος2, Μ. τσαγκατάκης3, γ. τσιρπανλής1
1
3

Νεφρολογικό Τμήμα και 2Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων Γ.Ν. Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
Διαγνωστικό Κέντρο, «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα

Σκοπός: Η καλύτερη γνώση της επιδημιολογίας, του ιστορικού, της κλινικής και εργαστηριακής εικόνας των ασθενών με Πολυκυστική Νόσο των
Νεφρών (ΠΚΝ) που κληρονομείται με επικρατούντα χαρακτήρα είναι σημαντική, ειδικά μετά την εμφάνιση της πρώτης ειδικής αγωγής για τη νόσο.
Παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά αυτά για μια μεγάλη ομάδα ασθενών από την Ελλάδα, καθώς και τη συσχέτισή τους με τη νεφρική λειτουργία,.
Υλικό και Μέθοδος: Παρελήφθησαν όλοι οι ασθενείς, συνολικά 186, που προσήλθαν για παρακολούθηση στο ιατρείο ΠΚΝ του Νοσοκομείου μας
μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2019 και στους οποίους επιβεβαιώθηκε η διάγνωση σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια. Σε προκαθορισμένη
φόρμα καταγραφής συγκεντρώθηκαν τα δημογραφικά δεδομένα, τα στοιχεία του οικογενειακού και ατομικού ιστορικού, των επιπλοκών της νόσου
και των πιο πρόσφατων εργαστηριακών εξετάσεων. Υπολογίστηκε ο κατ’ εκτίμηση ρυθμός σπειραματικής διήθησης (e-GFR) και σε 164 από αυτούς
έγινε Μαγνητική Τομογραφία για τον υπολογισμό του Συνολικού Όγκου Νεφρών (ΣΟΝ).
αποτελέσματα: Εκατό τρεις γυναίκες και 83 άνδρες, ηλικίας (mean ± SD) 41,4 ± 13 ετών (19.0 % < 30 ετών) συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Συνολικά, 61% του συνόλου των ασθενών κατατάχθηκαν στα στάδια 1 και 2 της ΧΝΝ (Χρόνιας Νεφρικής Νόσου). Η ΠΚΝ είχε διαγνωστεί σε ηλικία
(mean ± SD) 26,5±12,5 ετών. Σε 34% από τους 186 ασθενείς η διάγνωση έγινε σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών και σε 9% πριν την ηλικία των 10
ετών. Θετικό οικογενειακό ιστορικό για ΠΚΝ υπήρχε στο 89% των ασθενών. Η ηλικία (median) που ο πάσχων γονέας, της προηγούμενης ομάδας,
έφθασε σε τελικό στάδιο ΧΝΝ ήταν τα 58 έτη (range, 28-87 έτη). Υπέρταση διαγνώστηκε στο 89% των ασθενών, σε ηλικία (mean ± SD) 37,2 ± 10,5
ετών. Ηπατικές κύστεις παρουσίαζε το 79,3% των ασθενών, ενώ, ουρολοιμώξεις, νεφρολιθίαση, μακροσκοπική αιματουρία και νεφρικός πόνος
είχε παρουσιαστεί αντίστοιχα στο 44,3%, 42,5%, 24,8% και 54,4% των ασθενών. Ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στην
οικογένεια υπήρχε στο 21.5% των ασθενών. Στην πολύ-παραγοντική ανάλυση, η πτώση του e-GFR σχετίστηκε με τη μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση της νόσου (p < 0.002), τη μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση της υπέρτασης (p < 0.08), τον μεγαλύτερο ΣΟΝ (p < 0.001) και τον σταθμισμένο
ως προς το ύψος του ασθενούς ΣΟΝ (p < 0.001) καθώς και με τον μεγαλύτερο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (p = 0.02).
Συμπεράσματα: Η ΠΚΝ και η συνοδός υπέρταση εμφανίζονται πρώιμα στη διάρκεια της ζωής. Η νεφρική λειτουργία επηρεάζεται από τη μικρή
ηλικία κατά τη διάγνωση της νόσου και της υπέρτασης, από τον μεγαλύτερο όγκο νεφρών-κύστεων και την παχυσαρκία.
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Η ΔιαγνωΣΗ και παΡακΟΛΟΥΘΗΣΗ τΗΣ IgA νΕΦΡΟπαΘΕιαΣ ΜπΟΡΕι να
ΣτΗΡιΧτΕι ΣτΗν ΕΦαΡΜΟγΗ νΕαΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕτΡΗΣΗΣ τΗΣ ΕΛΛΕιπωΣ
γαΛακτΟΖΥΛιωΜΕνΗΣ IgA1 ανΟΣΟΣΦαιΡινΗΣ
ν.-Μ. κουρή1, Μ. Στάγκου1, S. Chiurlia2, S.-N. Cox2, Ε. Σαμπάνη1, Δ.-Β. Δαϊκίδου1, αικ. παπαγιάννη1,
F.-P. Schena2
1
2

Νεφρολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
C.A.R.S.O. Consortium, Bari, Italy

Σκοπός: Η ελλιπώς γαλακτοζυλιωμένη IgA1 (Gd-IgA1) διαδραματίζει κύριο ρόλο στην παθογένεση της IgAνεφροπάθειας (IgAN). Οι μέθοδοι προσδιορισμού της στο παρελθόν βασιζόταν πάνω σε λεκτίνες και δε βρήκαν εφαρμογή στην κλινική πράξη λόγω πολλαπλών τεχνικών δυσκολιών. Στην
παρούσα μελέτη εκτιμήσαμε την επίδραση των επιπέδων της Gd-IgA1, μετρημένων με μια νέα τεχνική ELISA, πάνω στην εμφάνιση, κλινική και
ιστολογική εικόνα και στην απάντηση στη θεραπεία της IgAN.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε ασθενείς με IgAN, 34 υγιείς εθελοντές και 31 ασθενείς με άλλα σπειραματικά νοσήματα. Σε 32 από τους ασθενείς
με IgAN εκτός από το δείγμα από την ημέρα της νεφρικής βιοψίας αναλύθηκε και ένα δεύτερο δείγμα που λήφθηκε 8,1 ± 5,6 έτη αργότερα. Τα
επίπεδα της Gd-IgA1 στον ορό μετρήθηκαν με τη βοήθεια τεχνικής ELISA που βασίζεται σε μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο αναγνωρίζει την αρθρωτή περιοχή της Gd-IgA1. Η ιστολογική εικόνα των ασθενών με IgAN αξιολογήθηκε με βάση την ταξινόμηση της Οξφόρδης.
αποτελέσματα: Οι ασθενείς με IgAN εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα Gd-IgA1 (1,53 ± 1,06 mg/dl) από ότι οι υγιείς εθελοντές (0,90 ± 0,66mg/dl,
p=0,002) ή οι ασθενείς με άλλα σπειραματικά νοσήματα (0,89 ± 0,70 mg/dl, p=0,001).Η Gd-IgA1 δε συσχετιζόταν με το φύλο, την ηλικία, τη νεφρική
λειτουργία κατά τη διάγνωση, τη λευκωματουρία, την ιστολογική εικόνα ή με την εξέλιξη της νεφρικής λειτουργίας. Εμφάνιζε σημαντική μείωση
στη διάρκεια της παρακολούθησης στην ομάδα των ασθενών με δεύτερο δείγμα (από 1,895 ± 1,305 σε 1,015 ± 0,761 mg/dl, p<0,001). Αυτή η
πτώση ήταν πιο έκδηλη στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή (-43.8 ± 26 %) από ότι στους ασθενείς που δεν
είχαν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή (-32.9 ± 36 %).
Συμπεράσματα: Η πρόσφατα περιγραφείσα τεχνική ELISA για την μέτρηση της Gd-IgA1 θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάκριση των ασθενών με
IgAN από ασθενείς με άλλα σπειραματικά νοσήματα ή υγιή άτομα.
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ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΣΧΕτικΗΣ ΛιπωΔΟΥΣ ΜαΖαΣ και τΟΥ ΟΥΡικΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣτΗν
αντιΣταΣΗ ΣτΗν ινΣΟΥΛινΗ Στα παιΔια ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
Β. καραβά , ι. ντότης , α. κοντού , κ. κολλιός , Β. Λιακόπουλος, ν. πρίντζα
1

1

1

2
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1

Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
2
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
1

Σκοπός: Η μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ αντίστασης στην ινσουλίνη, ουρικού οξέος, σχετικής λιπώδους (ΣΛΜ) και μυϊκής μάζας (ΣΜΜ) σε
παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).
Υλικό και Μέθοδος: Η ΣΛM και ΣΜΜ εκτιμήθηκε με βιοηλεκτρική εμπέδηση πολλαπλών συχνοτήτων σε 41 παιδιά. Η παχυσαρκία φυσιολογικού
βάρους (ΠΦΒ) ορίστηκε ως φυσιολογικός δείκτης μάζας σώματος και ΣΛM>85ο εκατοστημόριο, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. HOMA-IR
(Homeostasis Model Assessment for Insulin resistance) >95ο εκατοστημόριο, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, και ουρικού οξέος ορού> 7mg/dl
ορίστηκε ως αντίσταση στην ινσουλίνη και υπερουριχαιμία αντίστοιχα.
αποτελέσματα: Η υψηλή ΣΛM (15 ασθενείς) και η ΠΦΒ (7 ασθενείς) συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα HOMA-IR στο σύνολο των ασθενών (p
<0,001) και σε ασθενείς με φυσιολογικό βάρος (p = 0,004) αντίστοιχα. Η ΣΛM συσχετίστηκε θετικά και η ΣΜΜ αρνητικά με το HOMA-IR (R = 0,545,
p <0,001 και R = -0,539, p <0,001 αντίστοιχα) και του ουρικού οξέος (R = 0,605 p <0,001 και R = -0,567, p <0,001 αντίστοιχα), ενώ το ουρικό οξύ
συσχετίστηκε θετικά με το HOMA-IR (R = 0,365, p = 0,019). Η υπερουριχαιμία (16 ασθενείς) συσχετίστηκε με υψηλότερη ΣΛM και HOMA-IR (p =
0,001 και p = 0,010 αντιστοίχως). Στην ανάλυση διαμεσολάβησης, η συσχέτιση μεταξύ ουρικού οξέος και HOMA-IR έχασε τη στατιστική σημαντικότητα μετά από προσαρμογή για τη ΣΛΜ. Στην ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, αύξηση κατά 5% της ΣΛM συσχετίστηκε με αντίσταση στην
ινσουλίνη (11 ασθενείς) μετά από προσαρμογή για ηλικία, φύλο, ουρικού οξέος και σταδίου ΧΝΝ στο σύνολο των ασθενών (OR 2.174, 95% CI
1.115-4.225) και σε ασθενείς με φυσιολογικό βάρος (OR 3.504, 95% CI 1.110-11.123).
Συμπεράσματα: Τα παιδιά με υψηλή ΣΛΜ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν ΠΦΒ, κινδυνεύουν να παρουσιάσουν αντίσταση στην
ινσουλίνη ανεξάρτητα του σταδίου ΧΝΝ. Η ΣΛΜ είναι πιθανόν ο μεσολαβητής της σχέσης μεταξύ ουρικού οξέος και αντίστασης στην ινσουλίνη.

ΣΥγκΡιΣΗ κΡιτΗΡιων ΥΦΕΣΗΣ BVASv3 KAI KDIGO GN 2012 για τΗ νΕΦΡικΗ
πΡΟγνωΣΗ αΣΘΕνων ΜΕ ανΟΣΟπΕνικΗ αγγΕιιτιΔα
Μ. κωστοπούλου, ν. Μάρκου, Ε. τίγκα, Β. γκίκα, Ε. γεωργιάδου, γ. Μουστάκας
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: Η Ανοσοπενική Αγγειΐτιδα (ΑΑ) είναι μια συστηματική πάθηση με αυξημένα ποσοστά νεφρικής προσβολής ενώ ένα ποσοστό 20-25% των
ασθενών καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια. Στη παρούσα μελέτη εξετάσαμε δύο διαφορετικά συστήματα ορισμών της ύφεσης με σκοπό την ανάδειξη της διαφορετικής προγνωστικής αξίας τους ως προς τη νεφρική έκβαση.
Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκαν αναδρομικά ασθενείς με ΑΑ που παρακολουθήθηκαν στο εξωτερικό νεφρολογικό ιατρείο ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Δυο διαφορετικοί ορισμοί νεφρικής ύφεσης (renal Birmingham Vasculitis Activity Score=0 και ύφεση βάσει των οδηγιών KDIGO-2012)
εξετάστηκαν ως προς την ικανότητά τους να προβλέψουν την καλή μακροχρόνια νεφρική έκβαση. Η τελευταία ορίστηκε ως η μη επιδείνωση του
εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR, CKD-EPI) στο τέλος της παρακολούθησης συνυπολογίζοντας τη φυσιολογική αναμενόμενη
πτώση του eGFR ανά έτος (1ml/min). Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική (PPV) και η αρνητική (NPV) προγνωστική αξία υπολογίστηκαν στους 3
και 6 μήνες και ανεξαρτήτως χρονικού περιορισμού.
αποτελέσματα: Συνολικά 56 ασθενείς με ΑΑ παρακολουθήθηκαν για 4.75 έτη (IQR 2.12-8.37). Από αυτούς 44 (78.57%) ασθενείς είχαν καλή
νεφρική έκβαση ενώ ο eGFR τους στο τέλος της παρακολούθησης ήταν 52.61 (SD±20.62) ml/min/1.73m². Η επίτευξη της ύφεσης-BVASv3 είχε μεγαλύτερη ευαισθησία και μικρότερη ειδικότητα σε σχέση με την ύφεση-KDIGO σε όλα τα χρονικά σημεία. Οι ασθενείς με ύφεση-KDIGO είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα καλής νεφρικής έκβασης σε σχέση με τους ασθενείς με ύφεση-BVASv3 (PPV 91.9% και 88.4% αντίστοιχα). Επιπλέον 37.5%
των ασθενών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για ύφεση-BVASv3 θα είχε παρ' όλα αυτά καλή νεφρική έκβαση έναντι 50% των ασθενών χωρίς επίτευξη ύφεσης-KDIGO (NPV 62.5% και 50% αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Τα κριτήρια ύφεσης βάσει των οδηγιών KDIGO έχουν μεγαλύτερη ειδικότητα και θετική προγνωστική αξία στο να προβλέψουν
την καλή νεφρική έκβαση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα διαφορετικά cut-off στο κριτήριο της μικροσκοπικής αιματουρίας μεταξύ των δυο ορισμών.
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ΕγκαιΡΗ ανιΧνΕΥΣΗ και ΔιαΦΟΡικΗ ΔιαγνωΣΗ τΗΣ ΧΡΟνιαΣ νΕΦΡικΗΣ νΟΣΟΥ
ΜΕ ΒαΣΗ πΕπτιΔικΕΣ αΛΛΗΛΟΥΧιΕΣ Στα ΟΥΡα: απΟ τα ΕπιΣτΗΜΟνικα
ΕΥΡΗΜατα ΣτΗν κΛινικΗ ΕΦαΡΜΟγΗ ΡΟΥτιναΣ
M. Φραντζή1, α. Βλάχου2, N. Tofte3, M.K. Lindhardt3, G. Currie4, C. Delles4, H. Mischak4, H. von der Leyen5,
P. Rossing3, Δ.Σ. γούμενος6 εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας της κλινικής δοκιμής PRIORITY
Εργαστήριο Βιοδεικτών, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Mosaiques diagnostics GmbH, Αννόβερο, Γερμανία
Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
3
Διαβητολογικό Κέντρο Steno Diabetes Center, Gentofte, Δανία
4
Iνστιτούτο Καρδιολογικών και Ιατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο
5
Κέντρο Κλινικών Δοκιμών, Αννόβερο, Γερμανία
6
Νεφρολογικό Κέντρο, Παθολογικός Τομέας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
1
2

Εισαγωγή: Η κληρονομικότητα του μεταλλαγμένου γονιδίου στο οποίο οφείλεται η ΠΚΝ μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη μεταβίβασή της. Από την
άλλη, η ΠΚΝ θεωρείται κατά κύριο λόγο ως νόσος των ενηλίκων. Παρουσιάζουμε οικογένεια με ΠΚΝ στην οποία συνυπήρχαν ελεγχόμενη και τυχαία
κληρονομικότητα, τεκμηριωμένες με γενετικό έλεγχο, ενώ η νόσος είχε εμφανιστεί πολύ πρώιμα.
περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα, 39 ετών, με οικογενειακό ιστορικό ΠΚΝ κληρονομούμενης με επικρατούντα χαρακτήρα (γιαγιά, πατέρας και
αδελφή με την ίδια νόσο) παρουσιάζει κύστεις νεφρών άμφω τουλάχιστον από ηλικίας 15 ετών. Υποβάλλεται σε γενετικό έλεγχο και εντοπίζεται
μετάλλαξη, σε ετεροζυγωτική κατάσταση, στο εξώνιο 23 του γονιδίου PKD1 (την ίδια ακριβώς μετάλλαξη παρουσιάζουν πατέρας και αδελφή). Σε
ηλικία 34 ετών τεκνοποιεί ένα κορίτσι μετά από εγκυμοσύνη που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε προγεννητικό
έλεγχο στις χοριακές λάχνες διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο δεν έφερε την προαναφερθείσα μετάλλαξη, αλλά είχε κληρονομήσει τον φυσιολογικό
μητρικό απλότυπο και έτσι προχώρησε η εμφύτευση. Τρία χρόνια αργότερα, η ίδια ασθενής εγκυμονεί ξανά με φυσιολογικό τρόπο. Σε προγεννητική
ανάλυση του αμνιακού υγρού εντοπίζεται σε ετερόζυγη μορφή η ίδια μετάλλαξη που αναφέρθηκε παραπάνω. Στο αγόρι που γεννήθηκε, εντοπίζονται
για πρώτη φορά κύστεις στους νεφρούς άμφω σε ηλικία 18 μηνών, ενώ σε ηλικία 24 μηνών ο ασθενής παρουσιάζει 10 και 4 κύστεις αντίστοιχα
στον δεξιό και τον αριστερό νεφρό (με φυσιολογικό για την ηλικία του επιμήκη άξονα 7 cm αλλά και σύστοιχη κύστη 4,8 cm στον δεξιό νεφρό).
Τέλος, σε μια εγκυμοσύνη που άρχισε προ 16 μηνών και πάλι με φυσιολογικό τρόπο, η ανάλυση του αμνιακού υγρού ανέδειξε ξανά την ίδια μετάλλαξη
την οποία κληρονόμησε σε ετερόζυγη κατάσταση το κορίτσι που γεννήθηκε από αυτήν, 7 μηνών σήμερα. Σημειωτέον ότι και στο αγόρι της αδελφής
της ασθενούς, που επίσης φέρει την μετάλλαξη, εντοπίστηκε υπερηχογραφικά 1 κύστη στον αριστερό νεφρό σε ηλικία 7 μηνών.
Συμπεράσματα: Η κληρονομικότητα της ΠΚΝ μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με προγεννητικό έλεγχο και εξωσωματική εμφύτευση, σε αντίθεση
με την υψηλή γενετική διείσδυση που μπορεί να παρατηρηθεί σε φυσιολογική εγκυμοσύνη. Από την άλλη, η νόσος φαίνεται πως συχνά εκδηλώνεται
σε πολύ μικρή ηλικία.
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Οι πΡωτΕΪνΕΣ ΘΕΡΜικΟΥ ΣτΡΕΣ ΣΧΕτιΖΟνται ΜΕ τΗν νΕΦΡικΗ ΕκΒαΣΗ ΣΕ Μια
κΟΟΡτΗ ANCA νΕΦΡικΗΣ αγγΕιΪτιΔαΣ
ι. πετράκης1, α. ανδροβιτσανέα2, Σ. Στρατάκης3, Ε. Δαφνής3, κ. Στυλιανού3
Τμήμα Νεφρολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Homburg Saar, Γερμανία
Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Erlangen, Γερμανία
3
Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
1
2

Σκοπός: Οι πρωτεΐνες θερμικού στρες(HSP) έχουν ρόλο στην έκλυση ανοσολογικής απάντησης. Οι ANCA σχετιζόμενες αγγειίτιδες(ΑΑ) προκαλούν
οξεία νεφρική βλάβη(ΟΝΒ) και χρόνια νεφρική νόσο(ΧΝΝ).
Υλικό και Μέθοδος: Είκοσι εννέα ασθενείς με βιοπτικά διαγνωσμένη ANCA νεφρική αγγειίτιδα παρακολουθήθηκαν προοπτικά(1995-2015) στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Καταληκτικό σημείο παρακολούθησης ήταν η έναρξη νεφρικής θεραπείας υποκατάστασης. Ανοσοϊστοχημικές
χρώσεις ενάντια στις πρωτεΐνες HSP60 και HSP70 εφαρμόστηκαν στην νεφρική βιοψία κατά την διάγνωση. Η διάμεση προσβολή από φλεγμονώδη
κύτταρα και η διάμεση ίνωση αξιολογήθηκαν ως ήπιου(0-50%) ή σοβαρού(≥50%) βαθμού. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση επιβίωσης(Kaplan-Meyer),
δοκιμασία Fisher, ή δοκιμασία Χ-Τετράγωνο και διπαραγοντική ανάλυση. Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε ως <0,05.
αποτελέσματα: Η μέση ηλικία και ο μέσος ρυθμός σπειραματικής διήθησης κατά την διάγνωση ήταν 57±19,2 έτη και 24,47 ml/min/1,73 m2 επιφάνειας σώματος αντίστοιχα. Διάμεση προσβολή από φλεγμονώδη κύτταρα ήταν παρούσα στους περισσότερους ασθενείς. Διάμεση ίνωση ήταν
παρούσα στο 10,3% των ασθενών. Η διάμεση ίνωση σχετίστηκε με έντονη έκφραση της HSP70(Pearson´s-R=0.521 p=0,004) στο διάμεσο χώρο. Η
παρουσία κυττάρων φλεγμονής στον διάμεσο χώρο σχετίστηκε με αυξημένη άπω σωληναριακή έκφραση της HSP60(Pearson´s-R=0.672 p<0,001).
Η παρουσία νεφρικής ίνωσης σχετίστηκε με ραγδαία απώλεια νεφρικής λειτουργίας(Μέση διάρκεια θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης 2.6 έτη,
95%CI 1.2-4.1 έτη, Log-Rank Chi-Square=4.33,p=0.038). Έντονη έκφραση HSP70 στο διάμεσο ιστό σχετίστηκε με χειρότερη νεφρική επιβίωση
σε ασθενείς με ΑΑ ακόμα και απουσία σοβαρής διάμεσης ίνωσης (Μέσος χρόνος έναρξης θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης 0 έτη; 95%CI 0,
Log-Rank Chi-Square=11.45, p=0.001).
Συμπεράσματα: Η έντονη έκφραση στο διάμεσο ιστό της HSP70 σχετίστηκε με χειρότερη έκβαση της ΧΝΝ σε ασθενείς με ΑΑ. Αυτή η μελέτη περιγράφει για πρώτη φορά συσχέτιση της έκφρασης των HSP με την πρόοδο της ΧΝΝ σε μία κοόρτη ασθενών με ΑΑ.
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πΡΟγνωΣτικΟι παΡαγΟντΕΣ για τΗν ΕΞΕΛιΞΗ τΗΣ ΧΡΟνιαΣ νΕΦΡικΗΣ νΟΣΟΥ
ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ IgA νΕΦΡΟπαΘΕια
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Μ. κωστοπούλου, α. Δρακόπουλος, Σ. Φωκάς, Μ. Λουκά, κ. Βασιλείου, γ. Μουστάκας
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: Η IgA νεφροπάθεια είναι εξελισσόμενη νόσος, με ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (έως και 40%), να καταλήγει σε χρόνια νεφρική νόσο
(ΧΝΝ) σταδίου 5. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών που παρακολουθήθηκαν στο
κέντρο μας και η συσχέτισή τους με τη νεφρική επιβίωση.
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη ασθενών με IgA νεφροπάθεια και καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης. Ως επιδείνωση της ΧΝΝ ορίστηκε η εξέλιξη τουλάχιστον στο επόμενο στάδιο ΧΝΝ στο τέλος της παρακολούθησης.
αποτελέσματα: Από τους 53 ασθενείς με ΙgA νεφροπάθεια, 35 (66.04%) ήταν άντρες και 18 (33.96%) γυναίκες. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση
ήταν τα 46 (±16.92) έτη και ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης τα 4.75 (2-11.75) έτη. Η διάμεση τιμή eGFR (CKD-EPI) ήταν 63 (32-86)
ml/min/1.73m2 και η διάμεση τιμή της λευκωματουρίας ήταν 1890 (830-3500) mg/24ωρο. Κατά τη διάγνωση της νόσου το 30.19% εμφάνιζε μακροσκοπική αιματουρία, το 24.53% λοίμωξη αναπνευστικού, το 11.32% ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα και το 60.38% υπέρταση. Το
86.7% έλαβε αποκλεισμό του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης, ενώ ανοσοκατασταλτική αγωγή έλαβαν 34 ασθενείς (64.15%). Πρωτόκολλο
Pozzi έλαβαν 18 (33.96%) ασθενείς, κυκλοφωσφαμίδη 7 (13.21%), αζαθειοπρίνη 4 (7.55%) και MMF 11 (20.75%). Εφτά ασθενείς (13.21%) έχρηζαν
επαναληπτικής θεραπείας. Η λευκωματουρία (g/24ωρο) και η ανάγκη επαναληπτικής θεραπείας ήταν κακοί προγνωστικοί παράγοντες για την επιδείνωση της ΧΝΝ στο τέλος της παρακολούθησης (HR 1.22, p=0.01 και HR 2.90, p=0.04 αντίστοιχα). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση -σταθμισμένη
για την ηλικία- μόνο η ανάγκη επαναληπτικής θεραπείας παρέμεινε στατιστικά σημαντική. Οι ασθενείς που έχρηζαν επαναληπτικής θεραπείας
είχαν 4.45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο επιδείνωσης της ΧΝΝ σε σχέση με ασθενείς ίδιας ηλικίας που δεν έχρηζαν περαιτέρω αγωγής (HR 4.45,
p=0.02).
Συμπεράσματα: Η αυξημένη λευκωματουρία και κυρίως η ανάγκη επαναληπτικής θεραπείας είναι κακοί προγνωστικοί παράγοντες επιδείνωσης
της ΧΝΝ κατά την μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών με IgA νεφροπάθεια.

κΛινικα ΧαΡακτΗΡιΣτικα και πΡΟγνωΣΗ αΣΘΕνων ΜΕ ANCA-ΣΧΕτιΖΟΜΕνΕΣ
αγγΕιιτιΔΕΣ και ΧαΜΗΛα ΕπιπΕΔα ΣΥΜπΛΗΡωΜατΟΣ
α. Χαλκιά1, π. γιάννου1, κ. Θωμάς2, A. Δαμιανάκη1, Χ. τσαλαπάκη2, Χ. γακιοπούλου3, Δ. Βασιλόπουλος2,
Δ. πετράς1
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Αθήνα
Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
3
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1
2

Σκοπός: Να αναλυθεί η προγνωστική αξία των χαμηλών επιπέδων C3 στον ορό (C3s), όπως και της καθήλωσης C3 στη βιοψία νεφρού κατά τη
διάγνωση ΑΝCA σχετιζόμενης αγγειίτιδας (AAV).
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 62 ασθενών με AAV (GPA=42, MPA=16, renal limited=4). Χωρίστηκαν: σε αυτούς με χαμηλά επίπεδα C3s
(< 75 mg/dL) και σε αυτούς με φυσιολογικά επίπεδα C3s (75-180 mg/dL) κατά την διάγνωση. Επιπλέον οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία νεφρού, χωρίστηκαν: σε αυτούς με θετικό (+ ή ++) ή αρνητικό ανοσοφθορισμό για C3. Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακά δεδομένα.
αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 62 ασθενείς (52% άνδρες) με μέσο όρο ηλικίας 61 έτη και διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 65 μήνες. Σε 46 ασθενείς με διαθέσιμες τιμές C3s κατά την διάγνωση, το 24% παρουσίαζε C3s< 75 mg/dL. Η ομάδα των ασθενών με χαμηλά επίπεδα C3s (n=11) είχε
μεγαλύτερη ηλικία (74 vs. 65 χρόνια, p=0.013), μεγαλύτερη τιμή κρεατινίνης (4.9 vs. 2.2 mg/dL, p=0.006) και συχνότερη ανάγκη αιμοκάθαρσης (64
vs. 19%, p=0.009) κατά την διάγνωση, ενώ εμφάνισε και μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης νεφρικής νόσου τελικού σταδίου κατά την παρακολούθηση (55 vs. 11%, p=0.01) σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα C3s (n=35). Σε 14 από τους 25 ασθενείς (56%) με διαθέσιμη
βιοψία νεφρού παρατηρήθηκε θετική καθήλωση του C3 (+ ή ++) στο νεφρικό ιστό, ενώ σε 5 ασθενείς (20%) συνυπήρχαν χαμηλή τιμή C3s και θετική
καθήλωση του C3 στο νεφρικό ιστό. Η ομάδα ασθενών με θετική καθήλωση C3 εμφάνιζε συχνότερα μικτή ιστολογική τάξη στη βιοψία νεφρού (72
vs. 27%, p=0.033) και σοβαρές λοιμώξεις κατά την παρακολούθηση (57 vs. 18%, p=0.047)
Συμπεράσματα: H υποομάδα των ασθενών με χαμηλά επίπεδα C3s κατά την διάγνωση εμφάνισε σοβαρότερη νεφρική προσβολή και χειρότερη
νεφρική πρόγνωση, ενώ η καθήλωση του C3 στη βιοψία νεφρού σχετίστηκε με αυξημένη συχνότητα σοβαρών λοιμώξεων κατά την παρακολούθηση.
Απαιτούνται μεγαλύτερες, προοπτικές μελέτες για την ανάλυση της προγνωστικής σημασίας των χαμηλών τιμών συμπληρώματος σε ασθενείς με
AAV.
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πΡΟΟπτικΗ ΜΕΛΕτΗ ΧΟΡΗγΗΣΗΣ ΧΟΛΗκαΛΣιΦΕΡΟΛΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ Χνν
ΣταΔιΟΥ ιιι και IV και ΣΥΣΧΕτιΣΗ ΜΕ τΗν κΛινικΗ πΟΡΕια τΗΣ νΟΣΟΥ
α. Ζαβιτσανάκη, Θ. ντρίνιας, Μ. παπασωτηρίου, Λ. Φύσσα, Ε. παπαχρήστου, Δ.Σ. γούμενος
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) εμφανίζουν έλλειψη της δραστικής μορφής της βιταμίνης D από τα αρχικά στάδια της νόσου.
Η έλλειψη της βιταμίνης D έχει συσχετιστεί με την παρουσία πρωτεϊνουρίας και με την εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα
της βιταμίνης D με χορήγηση αναλόγων της βιταμίνης D αναφέρεται ότι μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στη μείωση της πρωτεϊνουρίας των
ασθενών αυτών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της χορήγησης χοληκαλσιφερόλης σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου
ΙΙΙ και IV στη μείωση της πρωτεϊνουρίας και στη νεφρική λειτουργία.
ασθενείς και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 36 ασθενείς (26 άνδρες) με ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ και IV με χαμηλά επίπεδα 25-ΟΗ βιταμίνης D
(<25 ng/ml). Ασθενείς που ελάμβαναν ήδη αγωγή με αλφακαλσιδόλη ή παρικαλσιτόλη αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Οι 36 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης όπου συμπεριελήφθησαν 20 ασθενείς, που έλαβαν από του στόματος αγωγή με χοληκαλσιφερόλη για 12 μήνες
και στην ομάδα ελέγχου όπου συμπεριελήφθησαν 16 ασθενείς που δεν έλαβαν αντίστοιχη αγωγή. Κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης (24
μήνες) γινόταν συστηματική μέτρηση του λευκώματος ούρων 24 ωρών, εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR) και προσδιορισμός των επιπέδων
ασβεστίου, φωσφόρου και παραθορμόνης (iPTH) στον ορό.
αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου κατά την έναρξη της μελέτης δεν παρουσίαζαν διαφορές στα βασικά
κλινικά χαρακτηριστικά τους. Η μέση εβδομαδιαία χορηγούμενη δόση χοληκαλσιφερόλης στην ομάδα παρέμβασης ήταν 16.442 ± 7425 IU. Κατά
τους πρώτους 6 μήνες παρακολούθησης παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας στους ασθενείς που έλαβαν χοληκαλσιφερόλη (eGFR από 33,7 σε 31,4 ml/min/1.73m2, p=0.033), ωστόσο στα δύο έτη παρακολούθησης η νεφρική λειτουργία δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών (eGFR 27 vs 30,31 ml/min/1.73m2 p=ns). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του κατ’ έτος ρυθμού μείωσης
του eGFR πριν και μετά τη χορήγηση αγωγής ενώ δεν διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της πρωτεϊνουρίας με τη χορήγηση χοληκαλσιφερόλης (λεύκωμα ούρων: 2702 mg/24h πριν την έναρξη και 2587 mg/24h μετά το πέρας της αγωγής, p=ns). Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε ήπια αλλά μη
σημαντική αύξηση της πρωτεϊνουρίας (από 2334 σε 2683 mg/24h, p=ns). Το γινόμενο ασβεστίου φωσφόρου εμφάνισε σημαντική αύξηση στους
ασθενείς υπό χοληκαλσιφερόλη (από 31,54 σε 34,38, p=0,02) ενώ μειώθηκε οριακά στην ομάδα ελέγχου. Τέλος, τα επίπεδα παραθορμόνης (iPTH)
στον ορό παρέμειναν σταθερά στους ασθενείς της ομάδας παρέμβασης αλλά αυξήθηκαν στους ασθενείς που δεν έλαβαν χοληκαλσιφερόλη (από
95,6 σε 122,2 pg/ml, p=0,04).
Συμπεράσματα: Η χορήγηση χοληκαλσιφερόλης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου ΙΙΙ και IV πλην της ευεργετικής επίδρασης στον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου δεν φαίνεται να έχει ευνοϊκή επίδραση στη μείωση της ποσότητας του απεκκρινόμενου λευκώματος
στα ούρα και στην κλινική πορεία της νόσου.
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Ο ΛΟγΟΣ τΗΣ C-αντιΔΡωΣαΣ πΡωτΕινΗΣ πΡΟΣ τΗν αΛΒΟΥΜινΗ ΟΡΟΥ ωΣ
πΡΟγνωΣτικΟΣ ΔΕικτΗΣ των ANCA-ΣΧΕτιΖΟΜΕνων (ανΟΣΟπΕνικων)
αγγΕιιτιΔων
Β. παπανικολάου, Θ. Οικονομάκη, Ξ. Μπένια, α. παϊκοπούλου, Ε. Βαβουράκη, Χ. Χριστοδουλίδου
Νεφρολογικό Τμήμα ‘‘Αντώνιος Γ. Μπίλλης’’- Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών- Πολυκλινική», Αθήνα

Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε τη συσχέτιση του λόγου της C-αντιδρώσας πρωτείνης προς την αλβουμίνη ορού (C-reactive protein
to serum albumin, CAR) κατά τη διάγνωση, με τη συνολική και νεφρική πρόγνωση των ΑΝCA-σχετιζόμενων ανοσοπενικών αγγειιτίδων (ΑΑV).
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 51 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη ΑΑV που διαγνώστηκαν κατά τα έτη 2003-2019. Καταληκτικό σημείο ορίστηκε η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ) και ο θάνατος. Διακρίναμε τους ασθενείς σε 2 ομάδες σύμφωνα με το
βέλτιστο όριο αποκοπής του CAR (10.6) για θάνατο ή ΧΝΝΤΣ, το οποίο υπολογίστηκε από την περιοχή κάτω από την καμπύλη (ΑUC=0.706, ευαισθησία 86%, ειδικότητα 52%) και χρησιμοποιήσαμε πολλαπλά μοντέλα αναλογικού κινδύνου Cox για να αξιολογήσουμε το λόγο κινδύνου (ΗR) μεταξύ CAR και νεφρικής έκβασης/θανάτου.
αποτελέσματα: Από τους 51 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, οι 25 (39%) ήταν άνδρες, μέσης ηλικίας 66±13 έτη, με διάμεσο χρόνο
παρακολούθησης 34 μηνών [IQR 16-68 μήνες]. Στους 35 ασθενείς (69%) ανιχνεύτηκαν pANCA αντισώματα, με ΜPO ειδικότητα (65%). Κατά τη
διάγνωση, οι ασθενείς είχαν κρεατινίνη ορού 4.6±2.3 mg/dl, εκτιμώμενη σπειραματική διήθηση (ε-ΣΔ,CKD-EPI) 16±17 ml/min (δ=11) και μέσο CAR
27.6 (29 ασθενείς με CAR>10.6, 22 με CAR<10.6). Στην τελευταία παρακολούθηση, η ε-ΣΔ ήταν 29.9±23.1 ml/min (δ=27), 32 ασθενείς (63%) κατέληξαν σε ΧΝΝΤΣ και 14 (27.5%) είχαν αποβιώσει. Επιπλέον, 6 (12%) είχαν 1-2 επεισόδια υποτροπών. Συγκρίνοντας τις 2 ομάδες με διαφορετικά
επίπεδα CAR, βρήκαμε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση τόσο μεταξύ τoυ CAR και της θνητότητας στην ομάδα με CAR>10.6 συγκριτικά με
αυτή με CAR <10.6 (HR=3.59, διάστημα εμπιστοσύνης [CI 95%]: 1.42-9.04, p=0.007) όσο μεταξύ αυτού και της εξέλιξης σε ΧΝΝΤΣ (HR=2.67, CI
95%: 1.26-5.70, p=0.011). Ωστόσο, τα υψηλότερα επίπεδα CAR δεν αποδείχτηκε ότι προβλέπουν τον κίνδυνο για υποτροπές.
Συμπεράσματα: O CAR κατά τη διάγνωση φαίνεται να αναγνωρίζεται ως προγνωστικός δείκτης έκβασης της νεφρικής λειτουργίας και τη συνολικής
θνητότητας κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ασθενών με ΑΑV.
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παΡαγΟντΕΣ κινΔΥνΟΥ για ΕΜΦανιΣΗ ΥπΟτΡΟπΗΣ ΣτιΣ ανΟΣΟπΕνικΕΣ
αγγΕιιτιΔΕΣ
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Μ. κωστοπούλου, Ε. τίγκα, κ. κανελλοπούλου, ν. Μάρκου, α. Μπέχλη, γ. Μουστάκας
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: Οι ανοσοπενικές αγγειΐτιδες (ΑΑ) είναι μακροχρόνιες παθήσεις που χαρακτηρίζονται από συχνές υποτροπές (10-60%) με σοβαρές επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανεύρεση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης ασθενών με κλινική διάγνωση Μικροσκοπικής Πολυαγγειΐτιδας (ΜPA) ή Κοκκιωμάτωσης με Πολυαγγειΐτιδα (GPA) υπό παρακολούθηση στο εξωτερικό νεφρολογικό ιατρείο τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Τα επιδημιολογικά και
κλινικά χαρακτηριστικά καταγράφηκαν στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρακολούθησης. Για τις αναλύσεις επιβίωσης ως νεφρική
ύφεση ορίστηκε η απουσία μικροσκοπικής αιματουρίας με σταθερή ή βελτιωμένη λευκωματουρία και νεφρική λειτουργία ενώ ως υποτροπή ορίστηκε
η ανάγκη τροποποίησης της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.
αποτελέσματα: Συνολικά 56 ασθενείς με μέση ηλικία 65.05 έτη (SD±10.7) παρακολουθήθηκαν για 4.75 έτη (IQR:2.12-8.37). Οι 40 διαγνώστηκαν
με ΜPA (72.73%) και οι υπόλοιποι με GPA (27.27%). Ο εκτιμώμενος GFR (CKD-EPI) κατά τη διάγνωση και στο τέλος της παρακολούθησης ήταν
19.45 (11.85-35.95) και 44 (28-58.4) ml/min/1.73m², αντίστοιχα. Συνολικά 37 ασθενείς (72.55%) παρουσίασαν νεφρική ύφεση σε διάμεσο χρόνο 3
μηνών (IQR:3-10), ενώ εξ αυτών υποτροπή παρουσίασαν 22 (59.46%) ασθενείς σε διάμεσο χρόνο 22.5 μηνών (IQR:13-38). Η επιβίωση χωρίς υποτροπή στους 12 και 24 μήνες ήταν 84.84% και 59.71% αντίστοιχα. Στους ασθενείς με καθυστέρηση στην επίτευξη ύφεσης παρατηρήθηκε μια τάση
για μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής (HR 1.06/μήνα, p=0.08). Αντίστοιχα οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και οι πάσχοντες από GPA είχαν μεγαλύτερο
κίνδυνο υποτροπής, τόσο στο μονοπαραγοντικό όσο και στο πολυπαραγοντικό μοντέλο (HR 1.06, p=0.04 και HR 4.03, p=0.01 αντίστοιχα). Η
νεφρική λειτουργία και η παρουσία λευκωματουρίας κατά τη διάγνωση, η διάρκεια και το είδος της θεραπείας επαγωγής της ύφεσης και συντήρησης
δεν συσχετίστηκαν με τον κίνδυνο υποτροπής.
Συμπεράσματα: Η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση και η GPA αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για εμφάνιση υποτροπής στις ΑA.

ΜΕταΒΟΛΕΣ ΥπΟπΛΗΘΥΣΜων Β ΛΕΜΦΟκΥτταΡων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια
νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ και ΕπιΔΡαΣΗ τΗΣ ΕΞωνΕΦΡικΗΣ καΘαΡΣΗΣ
Δ.-Β. Δαϊκίδου , Μ. Στάγκου , Ε. Σαμπάνη , Β. νικολαΐδου , Δ. ασουχίδου , Χ. Δημητριάδης ,
γ. Λιούλιος1, Δ. Φαϊτατζίδου1, α. Φυλάκτου2, αικ. παπαγιάννη1
1

1
2

1

1

2

2

1

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου (ΧΝΝ-ΤΣ) σχετίζεται με διαταραχές στους μηχανισμούς ανοσίας και χρόνια ενεργοποίηση της
φλεγμονώδους αντίδρασης, οι οποίες ενέχονται στην αυξημένη συννοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν
οι μεταβολές στους υποπληθυσμούς των Β λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ πριν και μετά την ένταξή τους σε εξωνεφρική κάθαρση και η
συσχέτισή τους με δείκτες φλεγμονής.
Υλικό και Μέθοδος: Στο περιφερικό αίμα 31 ασθενών με ΧΝΝ-ΤΣ (M/F 15/16, μέση ηλικία 60,6±12,4έτη) και 15 υγιών μαρτύρων (M/F 8/7, μέση
ηλικία 58,6±7,7έτη)προσδιορίστηκαν, με χρήση κυτταρομετρίας ροής, οι υποπληθυσμοί: CD19, B1a(CD19+CD5+), Νaive(CD19+CD27−), Β λεμφοκύτταρα μνήμης(CD19+CD27+), CD19+BAFF+, CD19+IgM+, CD45+ και λεμφοκύτταρα σε διαδικασία απόπτωσης. Στον ορό των ασθενών προσδιορίστηκαν επίσης τα επίπεδα CRP, C3, C4, IgG, IgA, και IgM. Οι ίδιες παράμετροι επανελέγχθηκαν 6 μήνες μετά την ένταξή των ασθενών σε
θεραπεία εξωνεφρικής κάθαρσης.
αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους μάρτυρες, οι ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντικά μειωμένο ποσοστό και απόλυτο αριθμό
λεμφοκυττάρων (20,3±1,2%,1468±648,3/L έναντι 36,1±2,1% 2459±520,2μ/L, p<0,001), όπως και απόλυτο αριθμό CD19+ (86,5±58,6μ/L έναντι
177,6±104,9μ/L, p<0,0001), Naive Β (52,8±44,5μ/L έναντι 97,3±46,6μ/L, p=0,003), CD19+CD27+ (33,8±27,9μ/L έναντι 83,6±57μ/L, p<0,001),
CD19+BAFF+ (73,4±51,9μ/L έναντι 154,5±74,7μ/L, p<0,001) και CD19+IgM+ (57,9±38,8μ/L έναντι 118±58,7μ/L, p<0,001), μειωμένη έκφραση
CD45 (23,1%±9,8%, έναντι 35,92%±8,6% p<0,001) και αύξηση των ποσοστών Β1a(4,3±3,6% έναντι 0,7±0,7%, p<0,001), και της CRP
(6,4±8,3mg/dL έναντι 2,3±1,2mg/dL, p=0,013). Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών, των C3, C4, και τα ποσοστά των λεμφοκυττάρων σε απόπτωση
δε διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Στην επανάληψη των μετρήσεων παρουσιάστηκε μείωση των ποσοστών των CD19 (από 6,4%±3,9% σε
4,9%±2,8% p=0,031) και των Β1a (από 4,3%±3,6% σε 2,4%±2,6%, p=0,038), και μείωση του απόλυτου αριθμού των naive B (από 52,8±44,5μ/L
σε 36,4±26,8μ/L, p=0,022).
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ παρατηρούνται σημαντικές φαινοτυπικές διαταραχές στους υποπληθυσμούς των Β λεμφοκυττάρων
που αφορούν όλα τα στάδια ωρίμανσής τους και οι οποίες δεν υποστρέφονται με την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση.
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πΡΟγνωΣτικΟι παΡαγΟντΕΣ καΡΔιαγγΕιακων ΣΥΜΒαΜατων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ
ΣακΧαΡωΔΗ ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ 2: Ο ΡΟΛΟΣ των ΒιΟΔΕικτων τΗΣ νΕΦΡικΗΣ
ΛΕιτΟΥΡγιαΣ
Σ. Ρουμελιώτης1,3, Β. Λιακόπουλος1, α. Ρουμελιώτης1, Σ. παναγούτσος2, G. D’Arrigo3, G.Tripepi3,
F. Mallamaci3
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α’ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
3
Institute of Clinical Physiology (IFC-CNR), Clinical Epidemiology and Physiopathology of Renal Diseases and Hypertension of Reggio
Calabria, Italy
1
2

Σκοπός: Η αναγνώριση προγνωστικών παραγόντων για την καρδιαγγειακής (ΚΑ) θνητότητα και νοσηρότητα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 (ΣΔ2) και η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας (cIMT).
Υλικό και Μέθοδος: 158 ασθενείς με ΣΔ2>10 έτη και νεφρική λειτουργία που κυμαινόταν από φυσιολογική έως και ΧΝΝ σταδίων 1-5 παρακολουθήθηκαν για 7 έτη με καταληκτικό σημείο τα ΚΑ συμβάματα. Η θνητότητα από άλλη αιτία εκτός ΚΑ νόσου θεωρήθηκε ως ανταγωνιστικό γεγονός.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 75 ασθενείς εμφάνισαν ΚΑ συμβάματα (33 θανατηφόρα και 42 μή θανατηφόρα). Σε μοντέλα κινδύνου μονής μεταβλητής Fine/Gray, το φύλο, το ιστορικό ΚΑ νόσου στην ένταξη, η διάρκεια του ΣΔ2, η υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη,
ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR), η λευκωματουρία, η αλβουμίνη ορού, η αιμοσφαιρίνη και το cIMT σχετίστηκαν στατιστικά
σημαντικά με την εμφάνιση ΚΑ συμβαμάτων. Δημιουργήσαμε 2 προγνωστικά μοντέλα: το πλήρες που περιείχε τους 9 αυτούς παράγοντες κινδύνου
και το απλοποιημένο που περιείχε 3 μόνο μεταβλητές, τη λευκωματουρία, το eGFR και το ιστορικό ΚΑ νόσου και συγκρίναμε την προγνωστική
τους αξία. Και τα δύο μοντέλα είχαν υψηλή και παρόμοια διακριτική ικανότητα (discriminatory ability) στην πρόβλεψη του καταληκτικού σημείου
της μελέτης, σύμφωνα με τις επιφάνειες κάτω από την καμπύλες ROC (86% και 84% αντίστοιχα). Η προσαρμογή δεδομένων (data fitting) δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα δύο μοντέλα (-2 log likehood test), ενώ το απλοποιημένο μοντέλο παρουσίασε καλύτερη βαθμονόμηση (calibration)
σε σχέση με το πλήρες (χ2=7,66, p=0.47 και χ2=11,46, p=0.18 αντιστοίχως, Hosmer-Lemeshow test).
Συμπεράσματα: Ένα απλό μοντέλο κινδύνου που περιέχει μεταβλητές που μπορούν να μετρηθούν εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα προτείνεται για
ασθενείς με ΣΔ2. Το cIMT δεν προσθέτει σημαντική προγνωστική αξία στο μοντέλο. Ενώ το cIMT παραμένει θεμελιώδης θεραπευτικός στόχος για
τους διαβητικούς, εντούτοις, η μέτρηση του για διαστρωμάτωση ΚΑ κινδύνου δεν φαίνεται να ενδείκνυται στους ασθενείς αυτούς.
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αΞιΟΛΟγΗΣΗ των ΕνΔΕιΞΕων ΧΟΡΗγΗΣΗΣ τΗΣ τΟΛΒαπτανΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ
πΟΛΥκΥΣτικΗ νΟΣΟ των νΕΦΡων
Β. Φιλιόπουλος1, Χ.Μελεξοπούλου1, ι. κοφοτόλιος1, Ε. καραβασίλης2, γ. αργυρόπουλος2, γ. Βελονάκης2,
Ε. Ευσταθόπουλος2, ν. κελέκης2, ι.ν. Μπολέτης1
1
2

Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»
Ερευνητική Μονάδα Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η αρχική αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης της τολβαπτάνης, αποκλειστή των V2-υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης, σε ασθενείς
με πολυκυστική νόσο των νεφρών κληρονομούμενη κατά αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο (ADPKD).
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν ασθενείς με ADPKD προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν οι ενδείξεις χορήγησης τολβαπτάνης σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (Gansevoort et al. Nephrol Dial Transplant 2016). Για την τεκμηρίωση του κινδύνου ταχείας εξέλιξης της νεφρικής νόσου
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο πρόβλεψης της Mayo Clinic. H μέτρηση του ολικού νεφρικού όγκου (TKV) πραγματοποιήθηκε μέσω MRI με ημιαυτόματη στερεολογική μέθοδο (Myrian software).
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν οι πρώτοι 60 ασθενείς με ADPKD που αξιολογήθηκαν στο κέντρο μας. Οι 31 ήταν άνδρες. Διάμεση ηλικία κατά την
έναρξη της αξιολόγησης ήταν τα 35 έτη (εύρος: 19-57). Θετικό οικογενειακό ιστορικό σε 58 (96.7%) ασθενείς. Η διάγνωση της νόσου έγινε σε ηλικία
25.7±13.0 έτη, με υπερηχογράφημα στους 58 ασθενείς. Διάγνωση αρτηριακής υπέρτασης έγινε σε 40 (66.7%) ασθενείς με ηλικία διάγνωσης
30.2±8.78 έτη. Σε 20 ασθενείς η διάγνωση της υπέρτασης έγινε σε ηλικία μικρότερη από 35 έτη. Αντιυπερτασική θεραπεία ελάμβαναν 29 (72.5%)
ασθενείς. Ουρολογικές επιπλοκές αναφέρονται σε 25 (41.7%) ασθενείς. Η ύπαρξη εγκεφαλικού ανευρύσματος χωρίς ιστορικό ρήξης ήταν γνωστή
σε 3 ασθενείς. Το eGFR(CKD-EPI) κατά την έναρξη της αξιολόγησης ήταν 77.51±24.95ml/min/1.73m2, υψηλότερο στις γυναίκες (80.51±14.95
έναντι 74.2±12.54, p=0.03). Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας με eGFR<60ml/min/1.73m2 παρατηρήθηκε σε 15 (25%) ασθενείς. Υπερηχογράφημα
με μέτρηση της διαμέτρου των νεφρών ήταν διαθέσιμο σε 39 (65%) ασθενείς και 20 (51.3%) από αυτούς είχαν επιμήκη άξονα νεφρών >16,5cm. Ο
TKV στο σύνολο των ασθενών ήταν 1601.37±1480.92 ml και ευλόγως παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με την ηλικία (r= 0.28, p<0.05). Σημαντική
αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ TKV και eGFR (r= -0.48, p<0.05). Δώδεκα (20%) ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν στις τάξεις 1A ή 1B και
48 (80%) στις τάξεις 1C, 1D ή 1E σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Mayo Clinic. Με βάση τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, 28 (46.7%) ασθενείς είχαν
ένδειξη χορήγησης τολβαπτάνης.
Συμπεράσματα: Η ογκομέτρηση αποτελεί βασικό συστατικό της αξιολόγησης των ασθενών με ADPKD. Οι ενδείξεις για έναρξη θεραπείας με τολβαπτάνη είναι υπο διαμόρφωση καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα από μελέτες. Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι αναπόσπαστο στοιχείο της αξιολόγησης είναι το πλήρες ιστορικό και η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη συμβατική θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
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τα ΧαΜΗΛA ΕπIπΕΔα τΟΥ κΛAΣΜατΟΣ C3 τΟΥ ΣΥΜπΛΗΡωΜατΟΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ
ΜΕ ανΟΣΟπΕνικΗ ΣπΕιΡαΜατΟνΕΦΡιτιΔα ΣΥΣΧΕτιΖΟνται ΜΕ ΣΟΒαΡΟτΕΡΗ
ΕκπτωΣΗ νΕΦΡικΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ ΣτΗ ΔιαγνωΣΗ και ΧΕιΡΟτΕΡΗ πΡΟγνωΣΗ
Σ. Λιονάκη1, Σ. Μαρινάκη1, Ε. καλαϊτζάκης1, Σ. Φραγκιουδάκη1, π. καλογερόπουλος1, γ. Λιάπης2,
α. τζιούφας3, ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
3
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, EΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Να μελετηθούν τα επίπεδα του συμπληρώματος σε ασθενείς με ανοσοπενική σπειραματονεφρίτιδα (ΣΝ) κατά τη διάγνωση και να εκτιμηθεί
η τυχόν συσχέτιση τους με την κλινική εικόνα και την έκβαση της νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς με ιστολογική διάγνωση ανοσοπενικής ΣΝ στους οποίους είχαν μετρηθεί τα κλάσματα του συμπληρώματος κατά τη διάγνωση ή σε υποτροπή και πριν την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
αποτελέσματα: Στη μελέτη περιλήφθηκαν 96 ασθενείς με ανοσοπενική ΣΝ εκ των οποίων 22 (22.9%) είχαν χαμηλά επίπεδα του κλάσματος C3,
ενώ οι υπόλοιποι ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.
Χαρακτηριστικό
Mean(sd) ή Ν(%)

Ασθενείς με
χαμηλό C3 Ν=22

Ασθενείς με φυσιολογικό
C3 Ν=74

p value

ANCA τύπος
P/MPO-ANCA
C/PR3-ANCA
Negative

14(63.6%)
6 (27.3%)
2 (9.1%)

44(59.45%)
25 (33.8%)
5 (6.75%)

0.71

κλινικός φαινότυπος
Μικροσκοπική πολυαγγείτιδα
Συστηματική κοκκιωμάτωση
Νόσος περιορισμένη στο νεφρό

11(50%)
5 (22.7%)
6 (27.3%)

29 (39.2%)
17 (22.9%)
28 (37.8%)

0.38

Ηλικία (έτη)

60.4(13.1)

58.3 (15.6)

0.42

Φύλο (άρρεν)

12 (57.1%)

35 (47.3%)

0.45

Κρεατινίνη ορού (mg/dl)

8.25 (3.8)

2.875(1.9)

<0.0001

Peak κρεατινίνη ορού (mg/dl)

10.8 (3.3)

2.9 (1.7)

<0.0001

Ασθενείς που χρειάστηκαν
οξεία αιμοκάθαρση

10 (47.6%)

13 (17.5%)

0.004

BVAS

16.6(5.35)

17.7(5.75)

0.89

Ύφεση

59.1%

74.2%

0.17

ΧΝΝΤΣ

40.9%

13.6%

0.006

Συμπεράσματα: Μεταξύ 96 ασθενών με ιστολογική διάγνωση ανοσοπενικής ΣΝ, 22.9% είχαν χαμηλό C3 στον ορό κατά τη διάγνωση. Οι ασθενείς
αυτοί, είχαν σοβαρότερη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας στη διαγνωστική βιοψία, χρειάστηκαν οξεία αιμοκάθαρση σε μεγαλύτερο ποσοστό και
είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα κατάληξης σε ΧΝΝΤΣ σε σύγκριση με τους ασθενείς που είχαν φυσιολογικό C3 στον ορό κατά τη διάγνωση.
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ΕκΒαΣΗ τΗΣ κΥΗΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΣπΕιΡαΜατικΕΣ παΘΗΣΕιΣ: αναΔΡΟΜικΗ
ΜΕΛΕτΗ ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Ε. κάψια, Σ. τσιάκας, Χ. Σκαλιώτη, κ. κολοβού, ι.ν. Μπολέτης, Σ. Μαρινάκη
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Σκοπός: Η καταγραφή της έκβασης της κύησης σε γυναίκες με σπειραματικές παθήσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στο κέντρο μας.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα γυναικών με ιστολογικά τεκμηριωμένη σπειραματική πάθηση πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά την κύηση, για τη χρονική περίοδο 2010-2020.
αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 29 κυήσεις σε 22 γυναίκες με σπειραματικές παθήσεις (νεφρίτιδα του λύκου n=7, ιδιοπαθής μεμβρανώδης
σπειραματοπάθεια n=4, εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση n=4, ΑNCA αγγειίτιδα n=2, νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων n=2, IgA νεφροπάθεια
n=2, IgM νεφροπάθεια n=1).
Η διάμεση ηλικία των γυναικών, κατά την έναρξη της κύησης ήταν 34 έτη (IQR 32-37). Όλες οι ασθενείς παρουσίαζαν ύφεση της νόσου, είτε πλήρη
(69%) ή μερική (31%), χωρίς να λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.Η πλειοψηφία των γυναικών (82%) είχε λάβει ανοσοκατασταλτική θεραπεία
στο παρελθόν. Η διάμεση τιμή κρεατινίνης ήταν 0.60 mg/dl (εύρος 0.5-2.0) και πρωτεϊνουρίας 0.194g/24h (εύρος 0.05-2.2).
Υποτροπή της νόσου παρατηρήθηκε σε 1 ασθενή με νεφρίτιδα του λύκου κατά την κύηση και σε 1 ασθενή με FSGS αμέσως μετά τον τοκετό, οι
οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Σε 2 από τις 4 ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία πριν την κύηση παρατηρήθηκε αύξηση της κρεατινίνης κατά ~25% από την αρχική τιμή αναφοράς. Οι υπόλοιπες διατήρησαν τη νεφρική τους λειτουργία. Προεκλαμψία εμφάνισαν 2 γυναίκες
(9.1%).
Συνολικά, γεννήθηκαν 30 νεογνά. Η διάμεση διάρκεια της κύησης ήταν 37 εβδομάδες(IQR 36-38.8). Πρόωρος τοκετός (<37η εβδομάδα της
κύησης)παρατηρήθηκε στο 25.9% των κυήσεων, ενώ χαμηλό βάρος γέννησης (<2500g) διαπιστώθηκε στο 25.9% των νεογνών. Το διάμεσο βάρος
γέννησης ήταν 2940g (IQR 2470-3200). Τέσσερα νεογνά (13.3%) νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά τον τοκετό. Σημειώθηκε ένας
ενδομήτριος θάνατος κατά την 23η εβδομάδα κύησης, λόγω ενδομήτριας λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των κυήσεων σε ασθενείς με σπειραματικές παθήσεις ολοκληρώνονται με επιτυχία με την προϋπόθεση, ότι η νόσος
βρίσκεται σε ύφεση και οι ασθενείς σε πολύ στενή ιατρική παρακολούθηση.
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αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ πΟΛΥκΥΣτικΗ νΟΣΟ των νΕΦΡων ΧωΡιΣ ΕΜΦανΕΣ
ΟικΟγΕνΕιακΟ ιΣτΟΡικΟ ΕΧΟΥν ταΧΕια ΕΞΕΛιΞΗ και ΕπιΒαΡΥΜΕνΗ πΡΟγνωΣΗ
Μ. κωστοπούλου1, Μ. Λουκά1, α. Δρακόπουλος1, Σ. Φωκάς1, Β. γκίκα1, Ε. τίγκα1, κ. κανελλοπούλου1,
α. κουτσογιάννη2, Μ. τσαγκατάκης3, κ. Λυμπερόπουλος2, γ. τσιρπανλής1
1
3

Νεφρολογικό Τμήμα και 2Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων Γ.Ν. Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
Διαγνωστικό Κέντρο «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα

Σκοπός: Η μη ύπαρξη εμφανούς οικογενειακού ιστορικού στους ασθενείς με Πολυκυστική Νόσο των Νεφρών (ΠΚΝ) που κληρονομείται με επικρατούντα χαρακτήρα είναι σπάνια και διερευνάται ως προγνωστικός παράγοντας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη βαρύτητα της εξέλιξης και της πρόγνωσης της ΠΚΝ σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι οικογενειακού ιστορικού.
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο που παρακολουθούνται στο ιατρείο ΠΚΝ του Νοσοκομείου μας και υποβλήθηκαν σε Μαγνητική Τομογραφία με την οποία έγινε μέτρηση του Συνολικού Όγκου Νεφρών (ΣΟΝ), δείκτη βαρύτητας της νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη τον
σταθμισμένο ως προς το ύψος ΣΟΝ και την ηλικία τους, ταξινομήθηκαν σε 5 κατηγορίες (1A,1B, 1C, 1D, 1E), σύμφωνα με την Απεικονιστική Κατηγοριοποίηση κατά Mayo Clinic (ΑΚΜC). Βάσει αυτής και συντελεστών για φύλο, φυλή και νεφρική λειτουργία (κατ’ εκτίμηση ρυθμός σπειραματικής
διήθησης με CKD-EPI) έγινε εκτίμηση του πιθανού χρόνου εγκατάστασης του Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΝ). Η σύγκριση
κατηγορικών και συνεχών μεταβλητών έγινε αναλόγως με ελέγχους χ2, t-test ή και μη-παραμετρικούς Mann-Whitney.
αποτελέσματα: Από τους συνολικά 182 ασθενείς με ΠΚΝ, 20 (11%) δεν είχαν και 162 (89%) είχαν σαφές οικογενειακό ιστορικό. Οι δυο ομάδες
δεν διέφεραν ως προς το φύλο, την ηλικία, την παρουσία και την ηλικία διάγνωσης της υπέρτασης, και τον Δείκτη Μάζας Σώματος (p=0,92, 0,85,
0,92, 0,21 και 0,32, αντίστοιχα). Η διάγνωση της ΠΚΝ έγινε σε μεγαλύτερη ηλικία σε όσους δεν είχαν, σε αντίθεση με όσους είχαν οικογενειακό
ιστορικό (median, (range), 31 (12-74) vs 25 (0-58) ετών, p = 0,02). Η νεφρική λειτουργία, το στάδιο της ΧΝΝ, το ιστορικό νεφρολιθίασης και η λευκωματουρία δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά (p = NS). Αντίθετα, ο καθορισμένος από το μέγεθος των κύστεων ΣΟΝ ήταν σημαντικά μεγαλύτερος
σε όσους δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό συγκριτικά με όσους είχαν (median, (range), 2058 (575,5-9137,5) ml vs 1206 (308,7-7783,4) ml, p = 0,01)
και το ίδιο ίσχυσε και για τον σταθμισμένο ως προς το ύψος των ασθενών ΣΟΝ (p=0,01). Περισσότεροι ασθενείς χωρίς οικογενειακό ιστορικό κατατάχθηκαν στις κατηγορίες 1C, 1D και 1E σύμφωνα με την ΑΚΜC, γεγονός που δείχνει ταχεία εξέλιξη, και λιγότεροι στις κατηγορίες 1Α και 1Β
που υποδεικνύει βραδεία εξέλιξη της νόσου, συγκριτικά με τους ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό (93,33% vs 72,86% στις 1C, 1D και 1E
και 6,67% vs 27,14% στις 1Α και 1Β, αντίστοιχα, p=0.08). Τέλος, η εκτίμηση του πιθανού χρόνου εγκατάστασης του ΤΣΧΝΝ ήταν median, (range)
10 (1-33) έτη για όσους δεν είχαν και 18 (1-290) έτη για όσους είχαν οικογενειακό ιστορικό ΠΚΝ (p=0,007).
Συμπεράσματα: Η απουσία εμφανούς οικογενειακού ιστορικού φαίνεται πως είναι επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά την αύξηση μεγέθους
κύστεων και νεφρών, επηρεάζοντας την εξέλιξη και την πρόγνωση της ΠΚΝ.
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Ο ΒαΡΕωΣ παΣΧων νΕΦΡΟΛΟγικΟΣ αΣΘΕνΗΣ: παΡαγΟντΕΣ κινΔΥνΟΥ και
ΕκΒαΣΗ νΟΣΗΛΕιαΣ
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Ε. Χρυσανθοπούλου, π. Σιμιτσής, γ. κωνσταντοπούλου, Ε. καραμπελά, Μ. Θεοδωρακοπούλου,
Φ. Φρατντζεσκάκη, Χ. Διακάκη, Μ. Ρίζος, Η. τσαγκάρης, α. αρμαγανίδης
2η Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝ Αττικό

Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη παραγόντων κινδύνου και η επίδραση τους στην έκβαση νοσηλείας των νεφρολογικών ασθενών
στη ΜΕΘ
Υλικό και Μέθοδοι: πρόκειται για αναδρομική μελέτη, σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε γενική ΜΕΘ τριτοβάθμιου νοσοκομείου κατά τα έτη 2017
και 2018, με γνωστή ή επιβεβαιωμένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κατά την εισαγωγή τους. Αναφορικά με την νεφρική λειτουργία: εξαιρέθηκαν οι
ασθενείς για τους οποίους δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα, ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη (AKI) ή με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας (5D).
Πλην των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων, συλλέχτηκαν πληροφορίες σχετικά με το ατομικό αναμνηστικό, την βαρύτητα νόσου και την έκβαση νοσηλείας τους.
αποτελέσματα: Από τις 492 εισαγωγές, οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά 44 ασθενείς με διάμεσο ηλικία τα 73 έτη (IQR 19.25), συνηθέστερα άντρες
(64%) και προερχόμενοι από κλινική του παθολογικού τομέα (66%). Η αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο αφορούσε στο αναπνευστικό ή/και στο
καρδιαγγειακό σύστημα (68%). Κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ 15 ασθενείς ήταν σηπτικοί (43%) και 9 ασθενείς παρουσίαζαν πολυοργανική ανεπάρκεια (20%) (Apache II score: 23±6). Η καταγεγραμμένη θνητότητα ήταν υψηλότερη της αναμενόμενης (48% vs 64%). Στην μονοπαραγοντική
ανάλυση καμία διαφορά δεν διαπιστώθηκε στην θνητότητα ανάλογα με την παρουσία χρόνιας νόσου (όπως υπέρταση, στεφανιαία νόσος, νεοπλασία),
το φύλο, την ηλικία, τον τομέα προέλευσης ή την διάρκεια νοσηλείας ανάμεσα σε επιβιώσαντες και μη (p>0.05). Η θνητότητα ήταν υψηλότερη σε
ασθενείς με υψηλό Apache II score, σήψη, ανάγκη υποστήριξης με συνεδρίες αιμοδιαδιήθησης (CRRT) και αιμοδυναμική αστάθεια (p<0.05). Αντιθέτως
οι διαβητικοί ασθενείς είχαν μικρότερη θνητότητα συγκριτικά με τους μη διαβητικούς ασθενείς (p=0.03).
Από τα παραπάνω, σε πολυπαραγοντική ανάλυση, μόνο το Apache II score και η ανάγκη για CRRT διατήρησαν την στατιστική τους σημαντικότητα
(p=0.028 και p=0.019 αντίστοιχα). Η αναγκαιότητα υποστήριξης με συνεδρίες αιμοκάθαρσης σχετίστηκε με υπερτριπλασιασμό της θνητότητας (OR
adj:3.5, CI 95% p=0.019)
Συμπεράσματα: η ανάγκη υποστήριξης με συνεδρίες εξωνεφρικής κάθαρσης (CRRT) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (NDD-CKD) στη
ΜΕΘ αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη θνητότητας

ΕπιΔΡαΣΗ τΟΥ RITUXIMAB ΣτΗ ΛΕΥκωΜατΟΥΡια και τΗ νΕΦΡικΗ ΛΕιτΟΥΡγια ΣΕ
ιΔιΟπαΘΗ ΜΕΜΒτανωΔΗ ΣπΕιΡαΜατΟνΕΦΡιτιΔα (ιΜΣν) Σαν ΘΕΡαπΕια 3ης
ΕπιΛΟγΗΣ: Η ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Χ. Σκόνδρα1, Ρ. γεωργίου1, Ε. ανδρονικίδη1, K.τσαρούχας2, γ. τσούκα1, Θ. αποστόλου1
1
2

Νεφρολογικό Tμήμα Α’. Μπίλλης, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σκοπός: Το Rituximab προς το παρόν στο κέντρο μας, έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία 3ης γραμμής σε περιπτώσεις ΙΜΣΝ σε ασθενείς με πολλαπλές υποτροπές λευκωματουρίας. Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετηθεί η επίδραση αυτής της αγωγής στην συγκεκριμένη ανθεκτική μορφή
σπειραματονεφρίτιδας.
Υλικό και Μέγεθος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 18 ασθενείς με ανθεκτική μορφή ΙΜΣΝ (16 ασθενείς με > από 3 υποτροπές, 2 > από 2). Δέκα ήταν
άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 51±5 έτη. Οι ασθενείς έλαβαν Rituximab, με δοσολογία 375 mg/m2 ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες με επαναληπτική
δόση στους 6 και στους 12 μήνες. Η μέση τιμή λευκωματουρίας κατά την έναρξη με Rituximab ήταν 5,1±2,6 g/24ωρο.
αποτελέσματα: Έξι και δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της αγωγής, η λευκωματουρία μειώθηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p 0,02 και p 0,001)
σε σχέση με τα προ της αγωγής επίπεδα (3±2,6 και 2,3 ± 1,8 vs 5,1±2,6) αντίστοιχα. Οι αλλαγές στην σπειραματική διήθηση δεν ήταν στατιστικά
σημαντικές προ της αγωγής και στον έκτο και το δωδέκατο μήνα μετά την αγωγή (59 ± 31 ml/min, 58 ±28 ml/min και 64 ± 36 ml/min αντίστοιχα)
παρά τη σαφή βελτίωση και σταθερότητα της στον χρόνο.
Συμπέρασμα: Στους συγκεκριμένους ασθενείς με πολλαπλές υποτροπές και χρήση αρκετών κλασικών θεραπευτικών σχημάτων στο παρελθόν,
(σχήμα Ponticelli με κυκλοφωσφαμίδη, σχήμα κυκλοσπορίνης με κορτικοειδή) η αγωγή με Rituximab οδήγησε σε 12 μήνες σε μείωση της λευκωματουρίας σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με διατήρηση και ελαφρά βελτίωση της σπειραματικής διήθησης. Τα δεδομένα μας, όπως και δεδομένα
άλλων μελετών φαίνεται να υποστηρίζουν τη χρήση του RTX στην ΙΜΣΝ σαν θεραπεία 1ης επιλογής. Περισσότερες μελέτες θα δείξουν την χρησιμότητα αυτής της αγωγής.
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ΣπΕιΡαΜατικΗ ΒΛαΒΗ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια ΛΕΜΦΟκΥτταΡικΗ ΛΕΥΧαιΜια:
ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Σ. τσιάκας, Ε. κάψια, Σ. Μαρινάκη, Χ. Σκαλιώτη, Σ. Φραγκιουδάκη, Ε. Μαντιός, ι.ν. Μπολέτης
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Σκοπός: Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο λευχαιμίας στις δυτικές χώρες, προσβάλλοντας κυρίως ασθενείς
ηλικίας >65 ετών. Η νεφρική συμμετοχή είναι σπάνια, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικοϊστολογικών εκδηλώσεων. Οι σχετικές αναφορές
στη διεθνή βιβλιογραφία είναι λίγες και αφορούν κυρίως μικρές σειρές ασθενών ή μεμονωμένα περιστατικά.Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή
των κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών, της θεραπευτικής αντιμετώπισης και της έκβασης των ασθενών με ΧΛΛ και σπειραματική πάθηση.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα ασθενών με ΧΛΛ, οι οποίοι παρουσίασαν νεφρική βλάβη και υποβλήθηκαν σε βιοψία
νεφρού την περίοδο 2008–2019 στο κέντρο μας.
αποτελέσματα: Συνολικά αναγνωρίστηκαν 4 ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 67 ετών (εύρος 60-71), με ΧΛΛ και ιστολογικά τεκμηριωμένη σπειραματική
πάθηση. Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις κατά τη νεφρική βιοψία ήταν: επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (n=4), νεφρωσικό σύνδρομο (n=3) και πρωτεϊνουρία υπονεφρωσικού εύρους (n=1). Η αρχική διάμεση τιμή κρεατινίνης ήταν 1.65mg/dl (εύρος 1.37-2.60) και πρωτεϊνουρίας 6.05g/24h (εύρος
1.60-9.65). Παραπρωτεϊναιμία διαπιστώθηκε σε 2 ασθενείς.
Τα ιστολογικά πρότυπα που αναδείχθηκαν στη βιοψία νεφρού ήταν αυτά της μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας (n=2) και της μεμβρανώδους σπειραματοπάθειας (n=2). Μονοκλωνικές εναποθέσεις στο νεφρικό ιστό και ήπια λεμφοκυτταρική διήθηση του διάμεσου ιστού ανερεύθησαν σε 2 πάσχοντες. Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε επαναληπτική βιοψία νεφρού, λόγω οξείας νεφρικής βλάβης και ενεργού ιζήματος ούρων,
η οποία ανέδειξε μετατροπή της μεμβρανώδους σπειραματοπάθειας σε κρυοσφαιριναιμική σπειραματονεφρίτιδα.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπευτική αγωγή εξαιτίας της νεφρικής προσβολής, με rituximab (n=4), κυκλοφωσφαμίδη (n=3), bortezomib
(n=1), φλουδαραβίνη (n=1) και κορτιζόνη (n=3). Σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 30 μηνών (εύρος 11-48), ένας ασθενής παρουσίασε πλήρη
ύφεση, ένας βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας και της πρωτεïνουρίας, και δύο ασθενείς κατέληξαν σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου.
Συμπεράσματα: Η σπειραματική βλάβη είναι σπάνια εκδήλωση της ΧΛΛ. Η χορήγηση ειδικής χημειοθεραπευτικής αγωγής, με στόχο την αντιμετώπιση της νεφρικής βλάβης, θα πρέπει να επιχειρείται ακόμα και σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης της αιματολογικής νόσου.
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Οι ΘΡΟΜΒΟΦιΛικΟι πΟΛΥΜΟΡΦιΣΜΟι Σαν παΡαγΟντΕΣ κινΔΥνΟΥ για Χνν-5
Δ. Λιάπη1, α. Σφυριδάκη2, Ε. Δροσατάκη3, α. Λειβαδιωτάκη2, κ. κόρσαββας4, Ειρ. νταουντάκη5,
κ. τζιράκης6, α. τζανάκης6, α. αλεγκάκης7, Ε. Δαφνής2, κ. Στυλιανού2, Μ. αλεξανδράκης7
Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, Αιματολογικό Τμήμα1 και Αιμοδοσία2, Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ3, Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου4,
Νοσοκομείο Ρεθύμνου5, Νοσοκομείο Χανίων6, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης7

Σε ορισμένους πληθυσμούς η έκφραση των πολυμορφισμών FVG C1691A Leiden, Προθρομβίνης G20210A και MTFR667T έχει δειχτεί ότι συνδέεται
με αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης ΧΝΝ-5.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει κατά πόσον οι προαναφερθέντες πολυμορφισμοί συνδέονται με αυξημένο επιπολασμό ΧΝΝ-5,
σε ένα σχετικά γενετικά και περιβαλλοντικά ομοιογενή πληθυσμό που υποβάλλεται σε εξωνεφρική κάθαρση.
ασθενείς και Μέθοδοι: Η μελέτη αυτή είναι αναδρομική και διεξάχθηκε σε 6 μονάδες εξωνεφρικής κάθαρσης ενός νησιού. Οι ιατρικοί φάκελοι
396 ασθενών ανασκοπήθηκαν και οι ασθενείς με βάση την αιτία της ΧΝΝ χωρίστηκαν σε 6 ομάδες. Σε αυτούς που η ΧΝΝ οφειλόταν 1) σε διάφορες
σπειραματονεφρίτιδες, 2) σε νοσήματα του κολλαγόνου, 3) σε διαβητική νεφροπάθεια, 4) σε πολυκυστική νόσο, 5) σε άλλα νοσήματα που αποδεδειγμένα οδηγούν σε ΧΝΝ, και 6) ΧΝΝ άγνωστης αιτιολογίας συνοδευόμενης από υπέρταση. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 154 άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η αναζήτηση των πολυμορφισμών FVG C1691A Leiden, προθρομβίνης G20210A και MTFR667T έγινε με PCR και
υβριδισμό του προϊόντος τους σε ταινία που περιείχε τα αντίστοιχα ειδικά αλλήλια νουκλεοτιδίων. Η δοκιμασία χ2 χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική
ανάλυση.
αποτελέσματα: Η συχνότητα έκφρασης των πολυμορφισμών FVG C1691A Leiden, προθρομβίνης G20210A και MTFR667T δεν διέφερε στατιστικά
μεταξύ των μαρτύρων και των ασθενών με ΧΝΝ. Η έκφραση των πολυμορφισμών προθρομβίνης G20210A και MTFR667T δεν συνδεόταν στατιστικά
με αυξημένο επιπολασμό ΧΝΝ-5 στον υπό μελέτη πληθυσμό (p=0.707 και p=0.571 αντίστοιχα.) Αντίθετα η έκφραση του πολυμορφισμού FVG
C1691A Leiden συνοδευόταν με αύξηση του επιπολασμού ΧΝΝ-5 υπό εξωνεφρική κάθαρση (p=0.039).
Συμπέρασμα: H έκφραση του FVG C1691A Leiden στο πληθυσμό του νησιού σε ασθενείς με υπέρταση μπορεί να αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα
για εκδήλωση ΧΝΝ-5.
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ιΣτΟΛΟγικα ΕΥΡΗΜατα, κΛινικα ΔΕΔΟΜΕνα και νΕΦΡικΗ ΕπιΒιωΣΗ ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΣΔ2

Β. παπανικολάου1, α. παϊκοπούλου1, Θ. Οικονομάκη3, Θ. Στρατηγού4, Χ. Βουρλάκου2, Θ. αποστόλου1,
Χ. Χριστοδουλίδου1
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Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα
3
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών
4
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα
1
2

Σκοπός: Η μελέτη και η αξιολόγηση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και η χρησιμότητα της νεφρικής βιοψίας. Συσχέτιση των ιστολογικών
ευρημάτων με κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 58 ασθενείς με ΣΔ2 που υποβλήθηκαν σε νεφρική βιοψία από τον Ιανουάριο 2012 έως Ιούνιο 2019.
Κλινικά δεδομένα, ιστολογικά ευρήματα όπως και η νεφρική επιβίωση (μήνες παρακολούθησης μέχρι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια ΤΣΝΑ),
καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 25 ± 26 μήνες(δ=16 μήνες).
αποτελέσματα: Από τους 58 ασθενείς, οι 39 (67%) ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 63±13 έτη με διάρκεια ΣΔ 11±6 έτη και μέση τιμή ΗbΑ1c 6.90±1.46
%. Η πλειονότητα ήταν υπερτασικοί (95%), ενώ 19 (33%) παρουσίαζαν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η συχνότερη ένδειξη για βιοψία ήταν η
εκδήλωση νεφρωσικού συνδρόμου (39 ασθενείς, 40%) και η εμφάνιση μικροσκοπικής αιματουρίας,19 ασθενείς (33%). Κατά τη βιοψία, οι ασθενείς
είχαν κρεατινίνη ορού 3.13±2.17 mg/dl, εκτιμώμενη σπειραματική διήθηση (ε-ΣΔ) 32±25 ml/min (CKD-EPI) και μέση λευκωματουρία 4.6 γρ/24h.
Ιστολογικά, διαπιστώθηκε διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) στο 38% των ασθενών, στο 52% ΜΔΝΝ και στο 10% μικτού τύπου βλάβες.
Συγκρίνοντας την ομάδα της ΔΝ (μαζί με τη μικτή νόσο), με την ομάδα της ΜΔΝΝ, φάνηκε ότι η ΔΝ σχετιζόταν με μεγαλύτερη διάμεση ίνωση
(p=0.024). Η αρχική λευκωματουρία ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα της ΜΔΝΝ (p=0,03), ενώ η αιματουρία, η ΗbA1c και η διάρκεια ΣΔ δεν είχαν διαφορά. Στην τελευταία παρακολούθηση, η ε-ΣΔ ήταν 29,3±26,1 ml/min ενώ 17 είχαν καταλήξει σε ΤΣΝΑ. Στην ομάδα της ΔΝ, υπήρχε σημαντική
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (p=0.003) και λιγότερος χρόνος νεφρικής επιβίωσης (49,6 μήνες) συγκριτικά με την ομάδα της ΜΔΝΝ (73
μήνες).
Συμπέρασμα: Στους συγκεκριμένους ασθενείς, το 52% παρουσίαζε ΜΔΝΝ. Δεδομένης της ετερογένειας των κλινικών παραμέτρων των διαβητικών,
ο ρόλος της νεφρικής βιοψίας φαίνεται να είναι σημαντικός στην τεκμηρίωση της διάγνωσης με στόχο την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας
για την καλύτερη νεφρική επιβίωση.

ANCA σχετιζόμενη σπειραματονεφρίτιδα σε έδαφος κλινικά μη σημαντικής IgA
νεφροπάθειας
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Σ. Λιονάκη , κ. Βαλλιάνου , Ε. καλαιντζάκης , Σ. Μαρινάκη , γ. Λιάπης , α. τζιούφας , ι.ν. Μπολέτης
1

1

1

1

2

3

1

Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
3
Κλινική Παθολογική Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Να μελετηθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά και την έκβαση των ασθενών με ANCA-σχετιζόμενη σπειραματονεφρίτιδα (ΣΝ), οι οποίοι είχαν
στη νεφρική βιοψία ≥ 2+ IgA εναποθέσεις στο μεσάγγειο.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη χρονική περίοδο 1988-2018, επί συνόλου 304 ασθενών με ιστολογικά επιβεβαιωμένη αγγειίτιδα, ανευρέθηκαν 14
ασθενείς με ANCA-ΣΝ που είχαν ≥ 2+ IgA εναποθέσεις στο μεσάγγειο κατά τη χρονική περίοδο 1988-2018. Μελετήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία,
το ατομικό αναμνηστικό, τα κλινικά, ορολογικά και εργαστηριακά ευρήματα των ασθενών κατά τη διάγνωση και η έκβαση της νόσου. Ως ύφεση
ορίστηκε η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας με λύση της σπειραματικής αιματουρίας και όλων των εξωνεφρικών εκδηλώσεων. Ως αντίσταση
στη θεραπεία ορίστηκε η προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας με ενεργό ίζημα ούρων, παρά τη χορήγηση της ενδεικνυόμενης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
αποτελέσματα: Επί συνόλου 304 ασθενών με ιστολογικά επιβεβαιωμένη αγγειίτιδα, εντοπίσαμε 14 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη ANCAΣΝ που είχαν ≥ 2+ IgA εναποθέσεις στο μεσάγγειο με ήπια ή απούσα μεσαγγειακή ή ενδοτριχοειδική κυτταροβρίθεια. Οι 9/14 (64.3%) ήταν άνδρες.
Η μέση ηλικία τους ήταν 46 (±17.6) έτη. Ο τύπος των ANCA ήταν p/MPO-ANCA σε 11 περιπτώσεις και c/PR3-ANCA στις υπόλοιπες. Η μέση κρεατινίνη του ορού στη διάγνωση ήταν 2.4 (±0.63) mg/dl, 2 ασθενείς χρειάστηκαν αιμοκάθαρση κατά τη διάγνωση και όλοι οι ασθενείς εκτός από
έναν είχαν εξωνεφρικές αγγειιτιδικές εκδηλώσεις. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, 11/14 έλαβαν και κυκλοφωσφαμίδη ενδοφλεβίως, 1 έλαβε mycophenolate mofetil, 1 αζαθειοπρίνη και σε 2 ασθενείς εγινε πλασμαφαίρεση. Σε 12/14 (85.7%) ασθενείς επιτεύχθηκε
πλήρης ύφεση και σε δυο αναπτύχθηκε έρπουσα νόσος. Κανένας ασθενής δεν κατέληξε σε ΧΝΝΤΣ ή θάνατο στη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης.
Συμπέρασμα: Η ANCA-ΣΝ με ≥ 2+ IgA εναποθέσεις στο μεσάγγειο αντιπροσωπεύει μια μικτή βλάβη, η οποία όπως φαίνεται προκύπτει από την
ανάπτυξη ANCA-ΣΝ σε έδαφος κλινικά μη σημαντικής IgA νεφροπάθειας. Ο υψηλός ρυθμός ανταπόκρισης στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία,
όπως φαίνεται από αυτή τη μικρή σειρά ασθενών, πιθανόν σημαίνει, ότι η βλάβη αυτή ακολουθεί τα κλινικά χαρακτηριστικά και την πρόγνωση των
ασθενών με ANCA-ΣΝ.
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τΥΧαιΟπΟιΗΜΕνΗ ΜΕΛΕτΗ τΗΣ αΣΦαΛΕιαΣ και απΟτΕΛΕΣΜατικΟτΗταΣ τΗΣ
ΕνΔΟΦΛΕΒιαΣ ΧΟΡΗγΗΣΗΣ ΔιαΛΥΜατΟΣ N/S 0,9% Εναντι R/L ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ
ΟΞΕια νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ και γνωΣτΗ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
α. Μπρατσιάκου, Μ. παπασωτηρίου, γ. γεωργοπούλου, κ. τσιότσιος, Λ. Μπαλτά, Ε. παπαχρήστου,
Δ.Σ. γούμενος
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκοπός: Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα, όπως το διάλυμα NaCl 0.9% (N/S) και το Ringer’s Lactate (L/R) χορηγούνται συνήθως για την αύξηση του
ενδαγγειακού όγκου. Η χορήγηση N/S στους υπογκαιμικούς ασθενείς μπορεί να συνοδεύεται από υπερφόρτωση με νάτριο και υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση. Στο διάλυμα L/R η περιεκτικότητα σε νάτριο και χλώριο είναι μικρότερη ενώ συνυπάρχουν και γαλακτικά ιόντα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χορήγησης N/S έναντι L/R σε ασθενείς με προνεφρικής αιτιολογίας οξεία νεφρική
βλάβη (ΟΝΒ) σε έδαφος γνωστής χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ).
ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη μετείχαν ενήλικοι ασθενείς πάσχοντες από γνωστή ΧΝΝ σταδίου ΙΙ έως ΙV και ΟΝΒ προνεφρικής αιτιολογίας.
Ασθενείς με ΟΝΒ άλλης αιτιολογίας και με κλινική εικόνα καρδιακής συμφόρησης ή υπερκαλιαιμία (Κ ορού >5,5 meq/l) δεν συμπεριελήφθησαν στη
μελέτη. Ακολούθησε τυχαιοποίηση σε αναλογία 1:1 και χορήγηση διαλύματος N/S ή L/R σε δόση 20 ml/kg σωματικού βάρους. Στις δύο ομάδες
ασθενών έγινε σύγκριση της νεφρικής λειτουργίας κατά το τέλος της νοσηλείας και 30 ημέρες μετά, της κατάστασης οξεοβασικής ισορροπίας και
της διάρκειας νοσηλείας.
αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθηκαν 26 ασθενείς (17 άνδρες) εκ των οποίων 13 έλαβαν διάλυμα N/S και οι υπόλοιποι διάλυμα L/R. Τα βασικά
δημογραφικά και κλινικά στοιχεία των ασθενών των δύο ομάδων δεν διέφεραν σημαντικά κατά την ένταξή τους στη μελέτη. Ο μέσος ημερήσιος
όγκος των διαλυμάτων που χορηγήθηκαν στις δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά. Οι ασθενείς που έλαβαν L/R νοσηλεύθηκαν 1 ημέρα λιγότερο
σε σχέση με αυτούς που έλαβαν N/S (5,2±3,2 vs 6,2±4,9 ημέρες, p=ns). H βελτίωση του eGFR τόσο κατά τη διάρκεια νοσηλείας όσο και 30 ημέρες
μετά δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δυο ομάδων. Οι ασθενείς που έλαβαν L/R εμφάνισαν οριακά μεγαλύτερη, αλλά μη σημαντική, αύξηση της
συγκέντρωσης των HCO3 και του pH του πλάσματος σε σχέση με αυτούς που έλαβαν N/S. Κανένας ασθενής από τις δύο ομάδες δεν παρουσίασε
υπερκαλιαιμία ενώ δεν χρειάστηκε επείγουσα εξωνεφρική κάθαρση.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση L/R σε ασθενείς με προνεφρικής αιτιολογίας ΟΝΒ σε έδαφος γνωστής ΧΝΝ δεν υπολείπεται σε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορήγησης N/S. Επιπλέον, η χορήγηση L/R φαίνεται να έχει μια ήπια ευεργετική επίδραση στην κατάσταση οξεοβασικής ισορροπίας.
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IGA νΕΦΡΟπαΘΕια, ΘΡΟΜΒωτικΗ ΜικΡΟαγγΕιΟπαΘΕια και αΜΕΣΗ πΡΟΣΒΟΛΗ
των νΕΦΡων απΟ ΣπΛαΧνικΗ ΛΕΪΣΜανιαΣΗ
Ε. Δροσατάκη1, κ. αλεξάκης2, ι. παπακίτσου2, κ. Δερμιτζάκη1, Δ. Λυγερού1, Ε. Μαριδάκης2,
Σ. Μαραγκού1, ι. πετράκης1, Δ. κοφτερίδης2, κ. Στυλιανού1
1
2

Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
Παθολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

Άνδρας 43 ετών με ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας υπό ΜΤΧ και ΜΣΑΦ, μεταφέρεται στο ΤΕΠ με τονικοκλωνικούς σπασμούς όπου διαπιστώνεται υπερτασική κρίση (200/140mmHg), ΟΝΒ με κρεατινίνη =2mg/dl, οξεία εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας (EF=15%), PRES, ημιανοψία και
ήπια αιμόλυση, υποκαλιαιμία με μεταβολική αλκάλωση και σπληνομεγαλία. Αντιμετωπίστηκε με αντιυπερτασικά και αντιεπιληπτικά φάρμακα με
ύφεση όλων των ευρημάτων εκτός της ΟΝΒ που επεπλάκη με πρωτεϊνουρία νεφρωσικού επιπέδου και ενεργό ίζημα. Ταυτόχρονα ο ασθενής εμφάνισε αφθώδη στοματίτιδα, ήπια αρθρίτιδα, πυρέτιο, φωτοευαισθησία, αλωπεκία, Raynaud ενώ από τα εργαστηριακά εμφανίζει θετικά ANA
1:1280, θετικό αντιπηκτικό του λύκου (αλλά με φυσιολογικούς χρόνους πήξης) και θετικά anti SSA, anti SSB. Η ρευματολογική εκτίμηση έθεσε την
υποψία ΣΕΛ ή σ. Sjogren ή APLS. Υπεβλήθη σε βιοψία νεφρού που ανέδειξε IgA νεφροπάθεια (M0E0S1T0C0) με σοβαρότατες αλλοιώσεις οξείας
και χρόνιας θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Η κλινική εικόνα βελτιώθηκε αρχικά με μεθυλπρεδνιζολόνη αλλά εμφανίστηκε πυρετός και ένα ευμέγεθες απόστημα στην ωμοπλάτη που παροχετεύτηκε (MSSA), ενώ ακλούθησε βακτηριαιμία από MSSA με εμφάνιση πνευμονικών διηθημάτων
και ενδοκαρδίτιδας αορτικής βαλβίδας. Η ενδοκαρδίτιδα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς αλλά 4 μήνες μετά εμφανίζει βαριά ουδετεροπενία, υπεργαμμασφαιριναιμία, σπληνομεγαλία και απομονώνεται Leishmania στο μυελό των οστών που θεραπεύτηκε με αμφοτερικίνη. Αναδρομική εξέταση της
βιοψίας νεφρού με PCR αποκάλυψε την παρουσία της Λεισμάνιας και στο νεφρικό παρέγχυμα. Μετά τη θεραπεία της Λεϊσμανίασης, ο ασθενής
ανέκτησε το σωματικό του βάρος (από 33 στα 49 κιλά), ο ανοσολογικός έλεγχος αρνητικοποιήθηκε, η νεφρική λειτουργία σταθεροποιήθηκε και η
πρωτεϊνουρία υποχώρησε στο 1γρ την ημέρα.
Οι συχνότερες ιστολογικές μορφές νεφρικής νόσου στη σπλαχνική Λεϊσμανίαση περιλαμβάνουν τη μεσαγγειοϋπερπλαστική, μεμβρανοϋπερπλαστική
και εστιακή τμηματική σκληρυντική ΣΝΦ, την αμυλοείδωση και τη διάμεση νεφρίτιδα. Συχνά κλινικά ευρήματα περιλαμβάνουν ΟΝΒ (40%), πρωτεϊνουρία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως υποκαλιαιμία, διαταραχές συμπύκνωσης των ούρων και οξεοβασικές διαταραχές. Παθοφυσιολογικά
οι βλάβες αυτές οφείλονται στην χρόνια αντιγοναιμία, υπερ-γαμμα-σφαιριναιμία και σε διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας. Ωστόσο αμιγής IgA νεφροπάθεια με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και υπερτασική κρίση δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα, ενώ η άμεση παρουσία της Λεϊσμάνιας στο
νεφρικό παρέγχυμα είναι πολύ σπάνια και αναδεικνύει την πιθανότητα in situ σχηματισμού ανοσοσυμπλεγμάτων. Τέλος η ευνοϊκή πορεία της νεφροπάθειας και των ανοσολογικών διαταραχών μετά τη θεραπεία της Λεισμανίασης αποδεικνύει την αιτιοπαθογενετική της σχέση με τη νεφροπάθεια.
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ΜΕΛΕτΗ ΣΥΣΧΕτιΣΗΣ κΛινικΟΕΡγαΣτΗΡιακων και ιΣτΟΛΟγικων ΔΕικτων κατα
τΗ ΔιαγνωΣΗ ΜΕ τΗν ΕκΒαΣΗ τΗΣ νΕΦΡικΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ ΣΕ ANCA
ΣΧΕτιΖΟΜΕνΗ ΣπΕιΡαΜατΟνΕΦΡιτιΔα
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Σ. καλπακίδης1, Μ. Στάγκου1, κ. Μπαντής1, π. γιαμαλής1, ι. τσουχνικάς1, Χ. νικολαΐδου2, Ε. πέλλα1,
Ε. Μέμμος1, αικ. παπαγιάννη1
1
2

Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Παθολογοανατομικό εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Σκοπός: Σε μια επιθετική μορφή σπειραματονεφρίτιδας, όπως η ANCA σχετιζόμενη σπειραματονεφρίτιδα (AAGN), είναι σημαντικό να διερευνηθεί
η προγνωστική αξία κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων στην έκβαση της νόσου. Σκοπός ήταν η συσχέτιση κλινικοεργαστηριακών και ιστολογικών ευρημάτων, κατά τη διάγνωση, με την έκβαση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με AAGN.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 73 ασθενείς με AAGN (Α/Γ:31/42) μελετήθηκαν αναδρομικά κλινικά, εργαστηριακά και ιστολογικά ευρήματα, αξιολογήθηκε
ο δείκτης ενεργότητας BVAS, ο λόγος του αριθμού των ουδετεροφίλων/λεμφοκύτταρα(NLR) και αιμοπεταλίων/λεμφοκυττάρα(PLR) κατά τη διάγνωση, και συσχετίστηκαν με την έκβαση της νεφρικής λειτουργίας. Όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν το ίδιο θεραπευτικό σχήμα, χορήγηση κορτικοειδών και κυκλοφωσφαμίδης για 3-6 μήνες, με ή χωρίς αντικατάσταση από αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολικό οξύ. Ο χρόνος παρακολούθησης
(45,9±50,8 μήνες) υπολογίστηκε έως την τελευταία επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία, ή έως την ένταξη σε αιμοκάθαρση ή το θάνατο του ασθενούς.
αποτελέσματα: Κατά τη διάγνωση, Μηλικία: 58,7±15,7έτη, BVAS:16(±3,42), ANCA: MPO/PR3/NEG: 29/28/16, eGFR: 21,46±22,6ml/min, Screat
4,0±2,3mg/dl, Uprot: 2,40±2,2gr/24h, LYM:1239,0±800/ml, NLR: 9,71±9,1, PLR: 352±331. Ιστολογικά, ποσοστό μηνοειδών σχηματισμών 60±25%
και ίνωση διάμεσου ιστού 0/1/2:13,7%/54,8%/31,5%. Άμεση αιμοκάθαρση χρειάστηκαν 24/73 ασθενείς, οι οποίοι, συγκριτικά με αυτούς που δεν
χρειάστηκαν αιμοκάθαρση, εμφάνιζαν χαμηλότερο αριθμό λεμφοκυττάρων (p=0,01) και μεγαλύτερο ποσοστό μηνοειδών σχηματισμών (p=0,02).
Έως το τέλος της παρακολούθησης, 35/73 ασθενείς έφτασαν σε τελικό στάδιο (ΧΝΝ-ΤΣ) και εντάχθηκαν σε αιμοκάθαρση και 20/73 απεβίωσαν (8
υπό αιμοκάθαρση). Οι ασθενείς που εξελίχθηκαν σε ΧΝΝ-ΤΣ, εμφάνιζαν, συγκριτικά με αυτούς που διατήρησαν τη νεφρική λειτουργία, αύξηση της
Screat (5,1±2,4 vs. 2,9±1,5mg/dl, p<0,0001), του NLR [12,4(2,2-36,7) vs. 7,5(1,5-42), p=0,02], του PLR [482(57-1964) vs. 247(56-483), p=0,036),
του BVAS [16,7(12-25) vs. 15,3(10-25) p=0,05), της βαρύτητας ίνωσης (p=0,009), κατά τη διάγνωση.
Συμπεράσματα: Η νεφρική λειτουργία κατά τη διάγνωση, οι δείκτες NLR, PLR και BVAS και η ίνωση στο διάμεσου ιστού σχετίζονται με την έκβαση
της νεφρικής λειτουργίας, ενώ πιθανολογείται η προγνωστική τους αξία στη νεφρική και συνολική επιβίωση των ασθενών.

ΜακΡΟΧΡΟνια ΕκΒαΣΗ αΣΘΕνων ΜΕ νΕΦΡιτιΔα τΟΥ ΛΥκΟΥ: ΔΕΔΟΜΕνα απΟ
κΟΟΡτΗ ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ

Ε. κάψια1, Σ. Μαρινάκη1, Μ. τεκτονίδου2, γ. Λιάπης3, Σ. τσιάκας1, κ. Βαλλιάνου1, π. Σφηκάκης2,
ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
3
Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
1
2

Σκοπός: Η μελέτη της μακροχρόνιας έκβασης της νεφρικής λειτουργίας και η καταγραφή των θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς με νεφρίτιδα
του λύκου.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για την αρχική φάση αξιολόγησης ασθενών του κέντρου μας με τη μέθοδο του inception cohort. 120 ασθενείς με
ιστολογικά τεκμηριωμένη νεφρίτιδα του λύκου, μεταξύ 1992 - 2018, μελετήθηκαν αναδρομικά από την ιστολογική διάγνωση μέχρι την τελευταία
επίσκεψη ή την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση ή τον θάνατο. Καταγράφηκαν ιστολογικά, κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα κατά την πρωτοδιάγνωση, την υποτροπή και στο τέλος της παρακολούθησης καθώς και κατά τους μήνες 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 και 72.
αποτελέσματα: To 80% ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία τα 33.8 έτη. Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση του ΣΕΛ μέχρι τη νεφρική προσβολή ήταν
3 έτη (0-27).Η βιοψία ανέδειξε τάξη III/IV στο 54.6% των ασθενών, τάξη V στο 20.2%, μικτή τάξη (III/IV+V) στο 15.1% και τάξη II±V στο 10.1%, ενώ
το 79% είχαν e GFR >60ml/min, 11.8% 30-59ml/min, 6.7% 5-29ml/min και 2.5% <15ml/min.Σε μέσο χρόνο παρακολούθησης 96.7 μηνών, το 35%
εμφάνισαν τουλάχιστον μία υποτροπή, το 6.7% κατέληξαν σε εξωνεφρική κάθαρση και το 1.7% απεβίωσαν. Στο τέλος της παρακολούθησης, το
81.7% είχαν e GFR >60ml/min, 7.5% 30-59ml/min, 4.2% 15-29ml/min και 6.7% <15ml/min. Θεραπεία επαγωγής με κυκλοφωσφαμίδη (CYC) και
συντήρησης με μυκοφαινολικό οξύ (MPA) έλαβε το 50.8% των ασθενών με νεφρίτιδα III/IV, το 55.5% με III/IV+V και το 8.3% με V. Θεραπεία επαγωγής και συντήρησης με ΜΡΑ έλαβε το 24.6% με τάξη III/IV, το 22.2% με III/IV+V και το 54.2% με V. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 4.5 έτη
(0.7-10.8).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που διαγνώστηκαν με νεφρίτιδα του λύκου στο κέντρο μας την τελευταία 28ετία φαίνεται να έχουν πολύ καλή μακροχρόνια έκβαση της νεφρικής τους λειτουργίας.
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ΟΞΕια νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ ΣΕ ΕνΗΛικΕΣ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ νΕΦΡωΣικΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ:
ΜΕΛΕτΗ ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Σ. Μαρινάκη1, Χ.ν. Σκαλιώτη1, Ε. κάψια1, γ. Λιάπης2, γ. κοφοτόλιος1, ι. Σούκουλη1, Χ. Βεργαδής3,
ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ.Ν. «Λαϊκό»
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν. «Λαϊκό»
1
2

Σκοπός: Η οξεία νεφρική βλάβη(ONB) αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του νεφρωσικού συνδρόμου που επηρεάζει τη νοσηρότητα και θνητότητα των
ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης, των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης της ΟΝΒ σε αυτή
την ομάδα ασθενών.
ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 280 φάκελοι ασθενών με ιδιοπαθή μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια(IMN,n:138), εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS,n:85) και νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων(MCD,n:57) που υποβλήθηκαν σε βιοψία νεφρού λόγω νεφρωσικού συνδρόμου στη χρονική περίοδο 2000-2019. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη (κριτήρια KDIGO) κατά τη διάγνωση
ή/και υποτροπή της νόσου.
αποτελέσματα: ΟΝΒ καταγράφηκε σε 27 ασθενείς (9,64%), εκ των οποίων 13 είχαν MCD, 11 IMN και 3 FSGS. Είκοσι ασθενείς ήταν άνδρες
(74,07%) και 7 γυναίκες (25,92%) με διάμεση ηλικία 68 έτη (IQR64-73) κατά τη διάγνωση. Ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη
και ΧΝΝ είχαν 24 (88,88%), 7 (25,92%) και 7 (25,92%) ασθενείς αντίστοιχα. Δεκατρείς ασθενείς (48,14%) λάμβαναν αναστολείς RAAS κατά την
έναρξη της ΟΝΒ. ΟΝΒ στην πρωτοδιάγνωση εμφάνισαν 20 ασθενείς (74,07%) και σε υποτροπή 10 (35,71%). ΟΝΒ σταδίου 1, 2 και 3 εμφάνισαν 7
(25,92%), 5 (18,51%) και 19 (70,37%) ασθενείς αντίστοιχα. Η διάμεση τιμή eGFR στην ΟΝΒ ήταν 17 ml/min(IQR10-27) με διάμεση τιμή αλβουμίνης
ορού 3.18g/dl(IQR2,37-3,1) και διάμεση πρωτεϊνουρία 12200g/24h(IQR8050-15432). Ανάγκη αιμοκάθαρσης είχαν 5 ασθενείς (18,51%), εκ των
οποίων 2 εντάχθηκαν. Μετά την έναρξη ανοσοκατασταλτικής αγωγής, πλήρη και μερική αποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας εμφάνισαν 12 (44,44%)
και 5 (18,51%) ασθενείς αντίστοιχα σε διάμεσο χρόνο 2,5 μήνες(IQR1.5-3). Τέσσερεις ασθενείς (14,81%) απεβίωσαν σε μέσο χρόνο 4,3 (±2,05)
μήνες από την ΟΝΒ.
Συμπεράσματα: Η OΝΒ δεν είναι σπάνια σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο, ενώ παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με MCD. Η διαχείριση
των ασθενών με ειδική θεραπεία και υποστηρικτικά μέτρα μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.
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ΜΕταΒΟΛΕΣ τΗΣ ΣΥγκΕντΡωΣΗΣ γΛΥκΟΖαΜινΟγΛΥκανων ΣτΟ πΛαΣΜα και
Στα ΟΥΡα αΣΘΕνων ΜΕ ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ-1
Ο. Έλληνα
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα - Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας-Πατησίων Κωνσταντοπούλειο

Εισαγωγή: Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταβολές της συγκέντρωσης των πρωτεογλυκάνων θειϊκής ηπαράνης (PGs) του αρτηριακού τοιχώματος που
επάγεται από την υπεργλυκαιμία, συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου αθηροσκλήρωσης των διαβητικών. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) συμμετέχουν σε διεργασίες όπως επικοινωνία κυττάρου- εξωκυττάριου στρώματος, ενεργοποίηση χυμοκινών, ενζύμων και αυξητικών παραγόντων.
Επίσης, εμπλέκονται με την έναρξη, τον έλεγχο της φλεγμονής. Δια τούτο μελετήθηκαν τα επίπεδα GAGs στο πλάσμα και ούρα ασθενών με διαβήτη
τύπου 1(ΣΔ1) και διερευνήθηκε η συσχέτιση τους με τον μεταβολικό έλεγχο (HbA1c) και την νεφρική λειτουργία με προσδιορισμό μικρολευκωματίνης
ούρων.
Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 παιδιά και νεαροί ενήλικες (ηλικίας 6-28 ετών) που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ασθενείς (ΣΔ1) και υγιείς
μάρτυρες. Τυποποιήθηκε η μέθοδος προσδιορισμού γλυκοζαμινογλυκάνων και προσδιορίσθηκε η συγκέντρωση τους σε πλάσμα και ούρα ασθενών-μαρτύρων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη βοήθεια t-test και η συσχέτιση με την μη παραμετρική κατά Spearman ανάλυση.
αποτελέσματα: Τα επίπεδα γλυκοζαμινογλυκάνων πλάσματος ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς σε σχέση με των μαρτύρων (p<0,001).
Η συγκέντρωση γλυκοζαμινογλυκάνων στα ούρα των ασθενών ήταν υψηλότερη από των υγιών (p<0,001). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συγκέντρωσης GAGs μεταξύ πλάσματος και ούρων (p=0,003), η δε συγκέντρωση τους δεν συσχέτιστηκε με τον μεταβολικό έλεγχο των ασθενών και
τα επίπεδα μικρολευκωματίνης ούρων.
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε αυξημένη συγκέντρωση GAGs στο πλάσμα και στα ούρα ΣΔ1 σε σύγκριση με των μαρτύρων. Η στενή μεταξύ τους
συσχέτιση σε συνδυασμό με την έλλειψη συσχέτισης των επιπέδων τους με τη μικρολευκωματίνη ούρων υποδεικνύουν αυξημένη διάσπαση πρωτεογλυκάνων με ελευθέρωση αλυσίδων GAGs που εμφανίζονται στην κυκλοφορία και απομακρύνονται μέσω της νεφρικής λειτουργίας. Τα επίπεδα
των GAGs φαίνεται να αντανακλούν τον βαθμό διάσπασης των PGs του αρτηριακού τοιχώματος συμβάλλοντας στον αυξημένο κίνδυνο αθηρογένεσης στον ΣΔ1.
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Ο ΡΟΛΟΣ τΗΣ πΛαΣΜαΦαιΡΕΣΗΣ ΣΕ ANCA ΣΧΕτιΖΟΜΕνΗ αγγΕιιτιΔα ΜΕ
νΕΦΡικΗ πΡΟΣΒΟΛΗ: ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
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α. Χαλκιά , π. γιάννου , κ. Θωμάς , α. καποτά , α. παναγιωτόπουλος , π. κούκη , Δ. Βασιλόπουλος ,
Δ. πετράς1
1

1
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Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Αθήνα
Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

Σκοπός: Να διευκρινιστεί το όφελος της πλασμαφαίρεσης στη νεφρική λειτουργία και την επιβίωση στους 12 μήνες σε ασθενείς με σοβαρή προσβολή ANCA σχετιζόμενης αγγειίτιδας (ΑΑV) και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά της θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική, περιγραφική μελέτη 28 ασθενών με AAV και νεφρική προσβολή. Από το σύνολο των ασθενών καταγράφηκαν 12
ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν πλασμαφαίρεση συμπληρωματικά στην συμβατική θεραπεία στο πρώτο επεισόδιο της ΑΑV ή σε υποτροπή.
αποτελέσματα: Εντάχθηκαν 12 ασθενείς (75% άνδρες) με μέση ηλικία κατά την διάγνωση 78 έτη και μέσο χρόνο παρακολούθησης 20 μήνες. Στο
75% τα MPO-ANCA ήταν θετικά, στο 17% ήταν αρνητικά, ενώ στο 8% ήταν διπλά θετικά (anti-GBM/ANCA+). Κατά την εισαγωγή όλοι οι ασθενείς
είχαν επηρεασμένη νεφρική λειτουργία με μέσο όρο κρεατινίνης 5 ± 2.1 mg/dL ενώ η πλειοψηφία των ασθενών (9/12) ήταν εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση. Ενδείξεις για την πλασμαφαίρεση ήταν: η πνευμονική αιμορραγία στο 33%, η νεφρική ανεπάρκεια στο 25% και ο συνδυασμός των παραπάνω στο 42%. Ο μέσος όρος συνεδριών πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκαν οι ασθενείς (με τη μέθοδο της διήθησης) ήταν 8 (εύρος 1-19).
Ένας ασθενής παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ενώ κανένα επεισόδιο σοβαρής λοίμωξης ή θανάτου δεν καταγράφηκε κατά την διάρκεια
των συνεδριών. Η πνευμονική αιμορραγία υποχώρησε στο 100% των ασθενών. Στο τέλος του πρώτου χρόνου το 75% των ασθενών παρουσίασε
βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας (Cr ορού: από 5 σε 2.6 mg/dL, p=0.06) και το 67% των ασθενών που χρειαζόταν αιμοκάθαρση κατά την διάγνωση
αποδεσμεύτηκε από αυτή (75 vs. 33%, p=0.5). Τέλος η επιβίωση των ασθενών στον πρώτο χρόνο ήταν 83% με τον καρκίνο και την ισχαιμική καρδιακή νόσο να αποτελούν τις αιτίες θανάτου.
Συμπεράσματα: Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην καθημερινή κλινική πράξη με αξιόλογα αποτελέσματα στη βελτίωση της
νεφρικής λειτουργίας και την αποδέσμευση από την αιμοκάθαρση. Η πραγματική της θέση στον θεραπευτικό αλγόριθμο των ANCA-αγγειιτίδων θα
καθοριστεί σύντομα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης πολυκεντρικής μελέτης.

ΟΞΕια νΕΦΡικΗ ΒΛαΒΗ ΣΕ νΕΦΡΟΛΟγικΗ κΛινικΗ τΡιτΟΒαΘΜιΟΥ
νΟΣΟκΟΜΕιΟΥ
κ. κολοβού, Χ. Σκαλιώτη, Ε. καλαϊτζάκης, Μ. παππά, Ε. Μαντιός, Σ. Μαρινάκη, ι.ν. Μπολέτης
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Σκοπός: Καταγραφή της αιτιοπαθογένειας, των συννοσηροτήτων και της πορείας της νεφρικής λειτουργίας σε πληθυσμό ασθενών ενός κέντρου
με διάγνωση εισαγωγής ΟΝΒ.
ασθενείς και Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει 239 ασθενείς με διάγνωση ΟΝΒ, όπως ορίζεται από τα κριτήρια KDIGO. Μελετήθηκαν αναδρομικά
οι ηλεκτρονικοί φάκελοι για το χρονικό διάστημα από 02/2012 έως 12/2019.
αποτελέσματα: Το ποσοστό ασθενών με ΟΝΒ επί του συνόλου των εισαγωγών στην κλινική ήταν 14,3%. Πρόκειται για 148 άνδρες (69,9%) και 91
γυναίκες (38,1%) (Άνδρες/Γυναίκες ratio: 1,62). Η διάμεση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 8,19 ημέρες (IQR 4,3-14,9). Η διάμεση τιμή κρεατινίνης εισόδου ήταν 4,61 mg/dl (IQR 3-7,7), ενώ το 75,3% των ασθενών (n=180) παρουσίαζε ΟΝΒ σταδίου 3 κατά KDIGO. Ογδόντα τέσσερις
ασθενείς (35,1%) χρειάστηκαν αιμοκάθαρση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ το 15,9% (n=38) υποβλήθηκε σε βιοψία νεφρού με κυρίαρχη
διάγνωση την ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα. Προνεφρική βλάβη διαγνώστηκε σε 134 περιπτώσεις (56,1%) ενώ νεφρική σε 59 (24,7%)
και μετανεφρική σε 45 ασθενείς (18,8%). Το 80,8% (n=193) των εισαγωγών εμφανίζει συννοσηρότητες, όπως σακχαρώδη διαβήτη (38,5%), αρτηριακή υπέρταση (56,5%), προϋπάρχουσα σπειραματική πάθηση (10,5%), χρόνια νεφρική νόσο (36,8%) και καρδιακή ανεπάρκεια (16,3%). Σε ποσοστό 14,6% είχε προηγηθεί χειρουργική επέμβαση, 7,9% εμφάνιζε αιματολογική κακοήθεια και το 15,5% κακοήθεια συμπαγών οργάνων. Η διάμεση
τιμή κρεατινίνης εξόδου ήταν 1,77 mg/dl (IQR 1,2-2,58). Η μέση μείωση της τιμής κρεατινίνης ήταν 3,82±3,50 mg/dl. Περίπου ένας στους τρεις
(35%) από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση παρέμειναν σε ΧΝΝΤΣ και χρόνιο πρόγραμμα εξωνεφρικής κάθαρσης, ενώ από αυτούς
το 40% είχε κάποιου βαθμού ΧΝΝ στο ιστορικό του.
Συμπέρασμα: Η επίπτωση της ΟΝΒ στην κλινική μας είναι συμβατή με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση
και το άρρεν φύλο εμφανίζουν την υψηλότερη συχνότητα σε άτομα που νοσηλεύονται με ΟΝΒ. Η παρουσία ΧΝΝ στο ιστορικό των ασθενών αποτελεί
κακό προγνωστικό δείκτη για την εξέλιξη της.
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ΥπΕΡΗΧΟγΡαΦικα καΘΟΔΗγΟΥΜΕνΗ ΔιαΔΕΡΜικΗ ΒιΟΨια νΕΦΡΟΥ ΣτΗ
ΔιαγνωΣτικΗ πΡΟΣΕγγιΣΗ παιΔιων ΜΕ παΘΗΣΕιΣ των νΕΦΡων
α. κοντού1, ι. ντότης1, Β. καραβά1, γ. Λιάπης2, α. Μωραΐτης1, κ. κολλιός3, Σ. Σταμπουλή1, ν. πρίντζα1
Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο,
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Α. Λαϊκό,
3
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
1
2

Σκοπός: Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία νεφρού αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο για τη λήψη νεφρικού ιστού. Η
συμβολή της στη διαγνωστική προσέγγιση των νεφρικών νοσημάτων στους παιδιατρικούς ασθενείς είναι καθοριστική. Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι η καταγραφή των κλινικών ενδείξεων, των ιστοπαθολογκών ευρημάτων καθώς επίσης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ανωτέρω τεχνικής σε χρονικό διάστημα 15 ετών.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι των ασθενών που υποβλήθηκαν σε νεφρική βιοψία κατά το χρονικό διάστημα 20042019. Για κάθε ασθενή έγινε καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, των κλινικών ενδείξεων, των εργαστηριακών ευρημάτων, των επιπλοκών
καθώς και της ιστολογικής διάγνωσης.
αποτελέσματα: Διενεργήθηκαν συνολικά 182 βιοψίες νεφρού σε σύνολο 163 ασθενών με μέση ηλικία τα 10 έτη. Η συχνότερη κλινική ένδειξη ήταν
το ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο. Σε κανέναν ασθενή δεν σημειώθηκε μείζονα επιπλοκή ενώ ελάσσονες επιπλοκές όπως υποκάψιο αιμάτωμα
παρατηρήθηκαν σε ποσοστό <5%. Επαρκές δείγμα για ιστοπαθολογική εξέταση λήφθηκε στο 91,7 % των ασθενών. Η ιστοπαθολογική εξέταση
ανέδειξε σπειραματική βλάβη στο 77,7% των ασθενών. Οι συχνότερες ιστοπαθολογικές διαγνώσεις ήταν: νόσος μετ ελαχίστων αλλοιώσεων (22%),
εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (15,6%), νεφρίτιδα συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (11%), μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (8%), ΙgA νεφροπάθεια (8%), μεμβρανώδης σπειραμαντονεφρίτδα (4,6%), νεφρίτιδα Henoch – Schonlein (3,6%), μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα (3,6 %), Η επικρατέστερη ιστολογική διάγνωση μεταξύ των ασθενών με ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο ήταν νόσος μετ ελαχίστων
αλλοιώσεων (61%) ενώ για τους ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας IgA νεφροπάθεια (71%).
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας δεικνύει ότι η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία νεφρού αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη
μέθοδο διαγνωστικής προσέγγισης των νεφρικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία. Επιπλέον προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την θεραπευτική
αντιμετώπιση καθώς και την πρόγνωση των ασθενών αυτών.
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Ο ΕπιπΟΛαΣΜΟΣ τΗΣ νΕΦΡικΗΣ νΟΣΟΥ ΣΕ HIV- ΟΡΟΘΕτικΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ: Μια
αναΔΡΟΜικΗ ΜΕΛΕτΗ παΡατΗΡΗΣΗΣ απΟ τΟ ΕΘνικΟ κΕντΡΟ αναΦΟΡαΣ
HIV/αιDS ΒΟΡΕιΟΥ ΕΛΛαΔαΣ
γ. Βαρέτα1, Β. Βάϊος1, π. γεωργιανός1, Σ. Μεταλλίδης2, Ε. κάκαλου3, π. Ζεμπεκάκης2, Β. Λιακόπουλος1
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός
1
2

Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπολασμού της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) σε HIV ασθενείς και η αναζήτηση δημογραφικών και κλινικών παραμέτρων που σχετίζονται με την εμφάνισή της.
Υλικά και Μέθοδοι: Στην μελέτη συμμετείχαν 326 τυχαία επιλεγμένοι HIV ασθενείς (266 άνδρες και 60 γυναίκες) από το Κέντρο Αναφοράς HIV/AIDS
για τη Βόρεια Ελλάδα. Η νεφρική λειτουργία εκτιμήθηκε με χρήση της εξίσωσης CKD-EPI για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής
διήθησης (eGFR) και η ανεύρεση λευκωματουρίας βασίστηκε σε συλλογή ούρων 24ωρου. Για την αναζήτηση παραγόντων που σχετίζονται με έκπτωση του eGFR χρησιμοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης.
αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 45,1±11,5 έτη, και η μέση διάρκεια HIV λοίμωξης 8,8±5,8 έτη. Επίπεδα eGFR <90, <75 και <60
ml/min/1,73m2 είχαν το 23%, το 7,1% και το 2,1% των ασθενών, αντίστοιχα. Από τους 136 ασθενείς με διαθέσιμη συλλογή ούρων 24ώρου, λευκωματουρία είχαν 40 (29,4%), ενώ νεφρωσικού επιπέδου λευκωματουρία (≥3,5 gr/24ωρο) είχαν μόλις 2 ασθενείς (1,4%). Στη μονοπαραγοντική
ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, οι παράγοντες που σχετίστηκαν με υψηλότερο odds ratio για eGFR <90 ml/min/1,73m2 ήταν η μεγαλύτερη
ηλικία (OR:1,104; 95%CI:1,074-1,136), o υψηλότερος ΒΜΙ (OR:1,057; 95%CI:1,003-1,115), η μεγαλύτερη διάρκεια HIV λοίμωξης (OR:1,112;
95%CI:1,062-1,164), το κάπνισμα (OR:1,656; 95%CI:0,983-2,788), το ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη (OR:4,137; 95%CI:1,614-10,603), το ιστορικό
υπέρτασης (OR:4,254; 95%CI:2,249-8,045), καθώς και η αντιρετροϊκή θεραπεία με τενοφοβίρη (OR:2,19; 95%CI:1,2-3,994) Στην πολυπαραγοντική
ανάλυση, οι παράμετροι που παρέμειναν ανεξάρτητοι συσχετιζόμενοι με χαμηλό eGFR ήταν η μεγαλύτερη ηλικία (OR:1,104; 95%CI:1,056-1,155),
η μεγαλύτερη διάρκεια HIV λοίμωξης (OR:1,089; 95%CI:1,018-1,164) και η χρήση τενοφοβίρης (OR:14,249; 95%CI:4,405-46,099).
Συμπεράσματα: Παρότι ο επιπολασμός της ΧΝΝ στους HIV θετικούς ασθενείς έχει ελαττωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την χρήση των
αντιρετροϊκών, η έκπτωση του eGFR και η εμφάνιση λευκωματουρίας αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου
αυτών των ασθενών.
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νΕΦΡικα αγγΕιΟΜΥΟΛιπωΜατα ΣΕ παιΔια και ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΟΖωΔΗ
ΣκΛΗΡΥνΣΗ: ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
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Χ. Σιδηρά , Ε. Βαργιάμη , ν. πρίντζα , α. αναστασίου , Δ. Ζαφειρίου
1

1
2

1

1

2

1

Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας της Α’ Παιδιατρικής κλινικής στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των νεφρικών αγγειομυολιπωμάτων σε
παιδιά και εφήβους με οζώδη σκλήρυνση.
Υλικό και Μέθοδος: Στην κλινική μας παρακολουθούνται 29 ασθενείς (13 αγόρια και 16 κορίτσια) με οζώδη σκλήρυνση (μέση ηλικία 12.1 έτη). Σε
όλους τους ασθενείς πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος για την ανίχνευση επιπλοκών της νόσου, συμπεριλαμβανομένων υπερηχογραφήματος ή
μαγνητικής τομογραφίας νεφρών για την ανεύρεση νεφρικής συμμετοχής (αγγειομυολιπώματα).
αποτελέσματα: Αγγειομυολιπώματα βρέθηκαν σε 8 ασθενείς (27.6%), 2 κορίτσια και 6 αγόρια. Μέση ηλικία εμφάνισης τους ήταν τα 6.4 έτη. Μέσος
αριθμός αγγειομυολιπωμάτων κατά την εμφάνιση ήταν 16 ενώ το μέσο μέγεθός τους ήταν 4.8χιλ. Το 60% των ασθενών λαμβάνει αναστολέα mTOR
(everolimus) με μέση διάρκεια θεραπείας 39 μήνες. Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις δεν εμφάνισε κανένας ασθενής. Μία ασθενής λαμβάνει everolimus
για τα αγγειομυολιπώματά της μόνο, ενώ οι υπόλοιποι έχουν συνδυασμό ευρημάτων από το ΚΝΣ και τους νεφρούς. Από τους πέντε ασθενείς που
λαμβάνουν everolimus, οι τρεις έχουν επαναληπτική απεικόνιση μετά την έναρξη αγωγής. Η ασθενής που λαμβάνει everolimus μόνο για τα αγγειομυολιπώματα στους 44 μήνες αγωγής δεν έχει ανταποκριθεί στη θεραπεία, ενώ ένας ασθενής που λαμβάνει everolimus λόγω συνδυασμού ευρημάτων στους 21 μήνες αγωγής παρουσίασε μείωση του αριθμού και του μεγέθους των αγγειομυολιπωμάτων (≥50%). Ο τρίτος ασθενής που λαμβάνει
everolimus λόγω συνδυασμού ευρημάτων στους 34 μήνες αγωγής δεν παρουσίασε απεικονιστική ανταπόκριση.
Συμπεράσματα: Η νεφρική συμμετοχή είναι συχνή σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση. Ο τακτικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία συμβάλει στην
έγκαιρη ανίχνευσή νεφρικής προσβολής. Η χορήγηση αναστολέων mTOR αποτελεί μία ασφαλή μέθοδο μείωσης του μεγέθους των αγγειομυολιπωμάτων, ενώ η αποτελεσματικότητά της στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν έχει ακόμα μελετηθεί ικανοποιητικά.

ΧαΡακτΗΡιΣτικα τΗΣ ΔιατΡΟΦικΗΣ καταΣταΣΗΣ και Η ΕπιΡΡΟΗ τΗΣ
ΔιατΡΟΦικΗΣ γνωΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΗΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
Χ. παπάζογλου , Μ. κοντογιάννη , Μ. Οικονόμου , α. ντούνι , Ξ. Ζήκου , Ε. ντουνούση
1

1
2

2

1

1

1

1

Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Σκοπός: Η εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρακολούθησης των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο
(ΧΝΝ). Οι μελέτες που έχουν εξετάσει τη συσχέτιση ανάμεσα στις διαιτητικές συνήθειες και την εξέλιξη των ασθενών με ΧΝΝ είναι λιγοστές. Σκοπός
της μελέτης ήταν η εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης και της διατροφικής γνώσης σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 2-4.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 69 ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 2-4 από το εξωτερικό ιατρείο πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Βόρειας
Ελλάδος. Η διατροφική κατάσταση εκτιμήθηκε με ανθρωπομετρικές μετρήσεις (BMI, πάχος δερματοπτυχών τρικέφαλου-TSF, περιφέρεια μυός
στο μέσο του βραχίονα-MAMC, μέση μυική επιφάνεια βραχίονα-MAMA, WC και περίμετρος ισχίων-HC), βιοχημικούς δείκτες και τροφικούς δείκτες
(Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων - FFQ). Η ολική ποιότητα της δίαιτας εκτιμήθηκε με το Mediterranean Diet Score (MedDietScore) και αξιολογήσαμε την διατροφική γνώση των ασθενών μέσω ερωτηματολόγιου.
αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 65±10.8 έτη και ο μέσος eGFR-MDRD 34,3±18,7ml/min/1.73m2 με αναλογία φύλου 2,2:1 άνδρες προς γυναίκες.
39% των ασθενών ήταν υπέρβαροι, 17,2% ήταν παχύσαρκοι, ενώ 14% και 3% των ασθενών αντίστοιχα ήταν παχύσαρκοι σταδίου II (ΒΜΙ>35Kg/m2)
και ελλιποβαρείς. Οι ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 3 ή 4 είχαν υψηλότερο σωματικό βάρος συγκριτικά με ασθενής σε πρώιμα στάδια ΧΝΝ (p=0,055),
ενώ 13% των ασθενών έπασχαν από σαρκοπενία (ΒΜΙ>35Kg/m2 και MAMA<5ο εκατοστημόριο αναφοράς). Η κατανάλωση γλυκών (p=0,007) καθως
και ψαριών και θαλασσινών (p=0,005) όπως αξιολογηθήκαν με το FFQ, παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τα στάδια της ΧΝΝ. Ο μέσος όρος της
βαθμολογίας στο MedDietScore ήταν 33,7±4.6. Η βαθμολογία του MedDietScore δεν είχε διαφορά ανάμεσα στα φύλα (p=0,619) ή τα στάδια της
ΧΝΝ. (p=0,493). Δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ γνωστικού σκορ και σταδίων της ΧΝΝ (p=0,517, μέσος όρος σκορ 9±3,2).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα υποστηρίζουν το γεγονός πως η εκτίμηση της διατροφικής γνώσης και η διατροφική συμβουλευτική αποτελούν σημαντικό στοιχείο της θεραπείας των ασθενών με ΧΝΝ σταδίου 2-4.
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ΕκτιΜΗΣΗ τΗΣ ΥπΟΘΡΕΨιαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ τΕΛικΟΥ
ΣταΔιΟΥ ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ: Η ΘΕΣΗ τΗΣ κΛιΜακαΣ ΥπΟΘΡΕΨιαΣ και
ΦΛΕγΜΟνΗΣ (ΜALNUTRITION AND INFLAMMATION SCORE, MIS)
Χ. Σκόνδρα1, Μ. Σαραντίδου2, Δ. καραγιάννης2, Σ. Σερεμέτη2, Σ. πλαβούκου1, Χ. Λιότση1, Ρ. τέντα2,
α. γεωργακόπουλος1, Χ. Χριστοδουλίδου1, Θ. αποστόλου1
1
2

Τμήμα «Αντώνιος Γ. Μπίλλης», Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός, Πολυκλινική, Οφθαλμιατρείο Αθηνών
Τμήμα Κλινικής Διατροφής, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

Εισαγωγή: H δυσθρεψία είναι συχνή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (XNN) και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά αθηρωμάτωσης και θνητότητας.
Η εκτίμηση της θρέψης σε ασθενείς με τελικού σταδίου ΧΝΝ δεν είναι εύκολη και παράμετροι όπως η κατακράτηση υγρών και η ουραιμία καθιστούν
απαραίτητη τη χρήση περισσότερων του ενός δεικτών. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση θρέψης δείγματος ασθενών
υπό αιμοκάθαρση με την χρήση του δείκτη MIS).
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη ασθενών με ΧΝN υπό αιμοκάθαρση. Η ανθρωπομετρική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε
από Τμήμα Κλινικής Διατροφής με την χρήση του χειροδυναμόμετρου Jamar και του αναλυτή Σύστασης Σώματος InBodyS10. Αξιολογήθηκαν 15
ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο εκ των οποίων 10 ήταν άνδρες, ηλικίας 58 ± 5 ετών και διάρκεια αιμοκάθαρσης τους 28 ± 4 μήνες ενταγμένοι σε περιοδικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Παράλληλα αξιολογήθηκαν η οστική πυκνότητα και καταγράφηκαν εργαστηριακές παράμετροι
όπως Ηb, αλβουμίνη, CRP, TIBC. Επιπλέον, διερευνήθηκε η καρδιαγγειακή νόσος (στεφανιαία νόσος, ΑΕΕ, αθηρωμάτωση). Στους ασθενείς υπολογίσθηκε ο δείκτης MIS ως μέσο εκτίμησης της υποθρεψίας και της χρόνιας φλεγμονής (εύρος κλίμακας: 0-30). (δέκα παράμετροι, 7 από ιστορικό
και κλινική εξέταση και επιπλέον ΒΜΙ, αλβουμίνη ορού και TIBC.
αποτελέσματα: Η διάμεση τιμή ξηρού βάρους ήταν 70 kg (εύρος 64-77) ενώ η αύξηση βάρους ανάμεσα στις καθάρσεις ήταν 2,5 ± 0,3 kg. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορούσε τις παραμέτρους της σύστασης σώματος, της δύναμης χειρός ή των επιπέδων CRP
μεταξύ των ατόμων που ανήκαν στις υψηλότερες τιμές του δείκτη MIS (>50η διάμεσο θέση) σε σχέση με αυτούς που ανήκαν στις χαμηλότερες
τιμές παρά την τάση της θετικής συσχέτισης (p=0,08)
Συμπεράσματα: Στους συγκεκριμένους ασθενείς με ΧΝΝ υπό αιμοκάθαρση ο δείκτης MIS δεν βρέθηκε να σχετίζεται προς το παρόν με κάποια
από τις συνήθεις εργαστηριακές ή ανθρωπομετρικές παραμέτρους. Η μελέτη συνεχίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
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H αΞια τΟΥ QuantiFERON TB GOLD ΣτΗ ΔιαγνωΣΗ τΗΣ ΦΥΜατιωΣΗΣ ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
Χ. Σκόνδρα1, Ε. ανδρονικίδη1, Ρ. γεωργίου1, α. αργυροπούλου2, Ε. Σκόρδα2, Ζ. Ψαρουδάκη2,
κ. τσαρούχας3, Χρ. Χριστοδουλίδου1, Θ. αποστόλου1
Νεφρολογικό Τμήμα Α΄, Γ Μπίλλης, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. ¨Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική¨
3
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
1
2

Σκοπός: H φυματίωση αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια εμπύρετου αγνώστου αιτιολογίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Η εκδήλωση της με μη ειδικά συμπτώματα, οι συνήθεις εξωπνευμονικές εκδηλώσεις καθώς και η ψευδώς αρνητική φυματινοαντίδραση Μantoux σε
ασθενείς με XNN καθυστερούν τη διάγνωση και την έναρξη αντιφυματικής αγωγής. Η χρήση του QuantiFERON έχει καθιερωθεί στα πλαίσια της
διαγνωστικής προσέγγισης.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη μελετήθηκαν αναδρομικά 120 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο οι οποίοι είχαν εξεταστεί με QuantiFERON από το 2013 έως και σήμερα. Θετικό QuantiFERON είχαν οι 17 και απροσδιόριστο οι 8 (Σύνολο 25, ομάδα Α, 19 άνδρες ηλικίας 64±18 ετών,
15(60 %) σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου ενταγμένοι σε τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης με μέση διάρκεια 26 μήνες). Επτά είχαν ιστορικό προηγηθείσας TBC λοίμωξης, (6 με θετικό QuantiFERON και ένας απροσδιόριστο). Αιτία εξέτασης για QuantiFERON ήταν στο 68 % (Ν 17)
παρατεινόμενο εμπύρετο.
αποτελέσματα: Από τους 15 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, 11 είχαν θετικό και 4 απροσδιόριστο αποτέλεσμα ενώ 5 από εκείνους με θετικό αποτέλεσμα είχαν ιστορικό προηγηθείσας λοίμωξης. Από τους 8 ασθενείς στους οποίους ήταν καταγεγραμμένη φυματινοαντίδραση Mantoux μόνο σε
έναν υπήρχε θετικό αποτέλεσμα με τo QuantiFERON. Τρεις από τους ασθενείς με θετική δοκιμασία είχαν ενεργό λοίμωξη και έλαβαν θεραπεία.
Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και την εμφάνιση θετικού QuantiFERON (Spearman correlation r – 0.544, p 0.036).
Συμπέρασμα: Η δοκιμασία QuantiFERON στους ασθενείς με ΧΝΝ είναι αρκετά χρήσιμη στον διαγνωστικό έλεγχο για την ενίσχυση της υπόθεσης
ύπαρξης ενεργού TBC νόσου σε σχέση με την κλασική Mantoux. Η οριστική διάγνωση της TBC λοίμωξης φαίνεται όμως να απαιτεί τη διενέργεια
πιο εξειδικευμένων απεικονιστικών μεθόδων όπως FDG-PET ή τη διενέργεια βιοψίας.
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ΜΕταΒΟΛικΟι παΡαγΟντΕΣ και ΔΕικτΕΣ νΕΦΡικΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ
ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
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α. γιόγιακα , κ. παπακωνσταντινοπούλου , κ. Μανουσόπουλος , Ε. Μπέη , γ. ντάτσης , Ε. Μανιός ,
ν. καπερώνης1
1

1

2

1

1

3

Νεφρολογικό1 Τμήμα και Α΄ Καρδιολογικό2 Τμήμα Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, Θεραπευτική Κλινική3 ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Σκοπός: Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) εξελίσσεται λόγω αιμοδυναμικών και μεταβολικών παραγόντων. Η επίδραση της δεύτερης κατηγορίας δεν
έχει πλήρως μελετηθεί. Διερευνήθηκε η σημασία μεταβολικών διαταραχών στην επιδείνωση των δεικτών νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΝΝ.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν διαχρονικά 210 ασθενείς (155 άνδρες, ποσοστό 73.8%), μέσης ηλικίας (σταθερή απόκλιση) 69.2 (8.4) ετών με
ΧΝΝ (eGFR, ml/min/1.73m2, διάμεση τιμή, 25ο, 75ο εκατοστημόριο: 40.0, 28.0, 53.4) σε 3 επισκέψεις (αρχική και μετά ανά έτος). Εκτός από τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης εντός και εκτός ιατρείου, καταγράφηκαν οι σωματομετρικοί δείκτες και έγινε προσδιορισμός βιοχημικών παραμέτρων
(λιπιδόγραμμα, μέτρηση ασβεστίου, φωσφόρου, ουρικού οξέος, αλβουμίνης). Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μικτά μοντέλα επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων με τη συμπερίληψη τυχαίων επιδράσεων.
αποτελέσματα: Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ελέγχοντας για γνωστούς παράγοντες, υπολογίστηκε ελάττωση του eGFR: κατά 14.1% για 1 mg/dl
αύξηση της συγκέντρωσης φωσφόρου (p<0.001), κατά 5.3% για 1 mg/dl αύξηση της συγκέντρωσης ουρικού οξέος (p<0.001) και κατά 3.1% για αύξηση κατά 1 g/24ωρο της πρωτεϊνουρίας (p=0.02). Αύξηση του ΒΜΙ κατά 1 kg/m2 συσχετίστηκε με αύξηση του eGFR κατά 1.7% (p=0.02). Η παραπάνω συσχέτιση του φωσφόρου παρέμεινε σημαντική συμπεριλαμβάνοντας τους άλλους παράγοντες (ελάττωση του eGFR κατά 13.6%, p=0.02)
και την 24ωρη διαφορική πίεση (ελάττωση του eGFR κατά 11.5%, p<0.05). Οσον αφορά στην πρωτεϊνουρία υπολογίστηκε αύξηση αυτής κατά
62% για 1 mg/dl αύξηση της συγκέντρωσης φωσφόρου (p<0.01) και κατά 5.5% για αύξηση του ΒΜΙ κατά 1 kg/m2 (p<0.05). Αντίθετα, υπολογίστηκε
ελάττωση της πρωτεϊνουρίας κατά 79.5% σε αύξηση της αλβουμίνης του ορού κατά 1 g/dl (p<0.001) και κατά 4.5% σε αύξηση του eGFR κατά 1
ml/min/1.73m2 (p<0.001). Συμπεριλαμβάνοντας τους άλλους παράγοντες και τη συστολική πίεση στο σπίτι διατηρήθηκε η παραπάνω συσχέτιση:
του ΒΜΙ (με αύξηση της πρωτεϊνουρίας κατά 6.7%, p<0.05) και του eGFR (με μείωση της πρωτεϊνουρίας κατά 4.2%, p<0.001).
Συμπεράσματα: Σε ατομικό επίπεδο κάθε ασθενή με ΧΝΝ η συγκέντρωση του φωσφόρου του ορού αποτελεί προγνωστικό δείκτη επιβάρυνσης
της νεφρικής λειτουργίας. Στην πρωτεϊνουρία συμμετέχει κυρίως το σωματικό βάρος εκφράζοντας την επίδραση αιμοδυναμικών και μη παραγόντων.

ΕπιπΟΛαΣΜΟΣ τΗΣ ΕνΔΟνΟΣΟκΟΜΕιακΗΣ ΟΞΕιαΣ νΕΦΡικΗΣ ΒΛαΒΗΣ ΣΕ
τΡιτΟΒαΘΜιΟ νΟΣΟκΟΜΕιΟ
Σ. πάσχου, κ. αρμεντζόϊου, γ. Σπανός, Σ. Φραγκίδης, Χ. Μπαντής, Ε. τσαντεκίδου, α. τσινάρη,
γ. Μπαμίχας
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Σκοπός: H μελέτη του επιπολασμού της ενδονοσοκομειακής Οξείας Νεφρικής Βλάβης (ΕΝ-ΟΝΒ) σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Καταγράψαμε την συχνότητα εμφάνισης ΕΝ-ΟΝΒ χρησιμοποιώντας τον ορισμό κατά KDIGO, λαμβάνοντας υπόψη κλινικά χαρακτηριστικά και την έκβαση.
Σκοπός μας ήταν να αποδείξουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση και πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις του κεντρικού συστήματος του εργαστηρίου.
Υλικό και Μέθοδος: Από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2019 εκτιμήθηκαν τα εργαστηριακά και τα κλινικά δεδομένα ασθενών με ΕΝ-ΟΝΒ
που νοσηλεύτηκαν σε 14 κλινικές του νοσοκομείου.
αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της 10μηνης παρακολούθησης και μετά από αίτημα των συναδέλφων, εκτιμήθηκαν νεφρολογικά 513 ασθενείς.
Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 70.1 ± 15.7 έτη, ενώ το 58.7 % (301) ήταν άνδρες και το 40.3 % (212) γυναίκες. Οι 140 (27.8 %) ήταν ασθενείς
υπό εξωνεφρική κάθαρση. Πληρούσαν τα κριτήρια της ΕΝ – ΟΝΒ οι 326 (64.7 %). Εξ’ αυτών, το 40.3 % (203) αφορούσαν σε ασθενείς με ΕΝ - ONB
και προϋπάρχουσα φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ενώ το 24.4 % (123) αφορούσαν ασθενείς με γνωστή Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) που εκδήλωσαν περαιτέρω ΕΝ - ΟΝΒ. Από τους 326 ασθενείς, σε 102 (31.3 %) απαιτήθηκε εξωνεφρική κάθαρση. Όσον αφορά στην τελική έκβασή τους,
το 24.8 % απεβίωσε. Ειδικότερα από τους ασθενείς που απαιτήθηκε εξωνεφρική κάθαρση, απεβίωσε το 46.1 %, ενώ από αυτούς που δε χρειάστηκε
εξωνεφρική κάθαρση, απεβίωσε το 14.9 % (P < 0.0001).
Συμπεράσματα: ο επιπολασμός της ΟΝΒ στο νοσοκομείο είναι σημαντικός και συνοδεύεται με κακή έκβαση. Πρωτοβουλίες για την καθιέρωση
ηλεκτρονικού αλγόριθμου με προειδοποιήσεις για έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία θεωρούνται πολύ σημαντικές και οπουδήποτε εφαρμόστηκαν
απέδωσαν θετικά αποτελέσματα.
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ΕπιτΥΧΗΣ αντιΜΕτωπιΣΗ ΜΕ EVEROLIMUS αΣΘΕνΟΥΣ ΜΕ ΟΖωΔΗ ΣκΛΗΡΥνΣΗ
και νΕΦΡικΗ ΣΥΜΜΕτΟΧΗ
Θ. ντρίνιας, α. Μπρατσιάκου, Μ. παπασωτηρίου, π. παυλάκου, γ. Λύρας, Δ.Σ. γούμενος,
Ε. παπαχρήστου
Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Εισαγωγή: H οζώδης σκλήρυνση είναι μία κληρονομούμενη κατά αυτοσωματικό επικρατούντα τρόπο νόσος που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη
καλοήθων όγκων (αμαρτώματα), σε διάφορα όργανα, όπως νεφροί, εγκέφαλος, πνεύμονες, καρδιά και δέρμα. Ο επιπολασμός της κυμαίνεται από
1/6800 ως 1/15000 του πληθυσμού. Η νεφρική συμμετοχή είναι συχνή και αποτελεί την συνηθέστερη αιτία θανάτου για τους ασθενείς με οζώδη
σκλήρυνση. Η συχνότερη εκδήλωση από τους νεφρούς είναι τα αγγειομυολιπώματα και ακολουθούν οι κύστεις, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
και σπανιότερα το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Τα αγγειομυολιπώματα είναι καλοήθεις όγκοι που απαντώνται στο 80% των ασθενών με οζώδη
σκλήρυνση. Με το χρόνο αυξάνονται σε μέγεθος και μπορεί να επιπλακούν από αυτόματη αιμορραγία, πιεστικά φαινόμενα και εμφάνιση ΧΝΝ. Στις
θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνεται εμβολισμός και χειρουργική εξαίρεση των όγκων, ενώ τα τελευταία έτη υπάρχει η επιλογή φαρμακευτικής
αγωγής με αναστολέα του mTOR. Στο παρόν ενδιαφέρον περιστατικό παρουσιάζεται μια σπάνια περίπτωση οζώδους σκλήρυνσης με πολυοργανική
συμμετοχή υπό αγωγή με everolimus.
παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 24 ετών με ιστορικό οζώδους σκλήρυνσης από ηλικία 1 έτους και πολυσυστηματική συμμετοχή (λεμφαγγειομυολειομάτωση πνεύμονα (LAM) με επεισόδια πνευμοθώρακα, αμαρτώματα εγκεφάλου με επιληπτικές κρίσεις και αγγειομυολιπώματα νεφρού
με ιστορικό εμβολισμού) προσήλθε στο ιατρείο του Κέντρου μας. Είχε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (eGFR CKD-EPI 103.2 ml/min/1,73m2 χωρίς
λευκωματουρία, αιματουρία ή υπέρταση και πολλαπλά αγγειομυολιπώματα και στους δύο νεφρούς με διαστάσεις από λίγα χιλιοστά ως 3,3 εκ. Χορηγήθηκε αγωγή με everolimus 2.5mgχ1 για 15 ημέρες και ακολούθως 5mg x1. Κατά την διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης των 34 μηνών τα
αγγειομυολιπώματα μειώθηκαν σε μέγεθος ήδη από τους 13 μήνες (το μεγαλύτερο 2,4 εκ. από 3,3 εκ. πριν την έναρξη της θεραπείας) και κατόπιν
παρέμειναν σταθερά. Η θεραπεία με everolimus έγινε καλά ανεκτή. Σημειώθηκε μόνο ήπια αφθώδης στοματίτιδα τον πρώτο μήνα της θεραπείας,
η οποία υποχώρησε μετά από παροδική μείωση της δόσης. Η νεφρική λειτουργία παρέμεινε σταθερή και η ασθενής δεν εμφάνισε λευκωματουρία,
αιματουρία ή υπέρταση.
Συμπέρασμα: Η χορήγηση everolimus είναι μία αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση ασθενών με οζώδη σκλήρυνση και αγγειομυολιπώματα νεφρών.
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αντανακΛαΣτικΗ ανΟΥΡια ΣΕ ΕτΕΡΟπΛΕΥΡΗ απΟΦΡαΞΗ πΥΕΛΟκαΛΥκικΟΥ
ΣΥΣτΗΜατΟΣ: παΡΟΥΣιαΣΗ πΕΡιΣτατικΟΥ και αναΣκΟπΗΣΗ ΒιΒΛιΟγΡαΦιαΣ
Ε. Στεφάνου1, γ. Μπριστογιάννης2
1
2

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ. Ν. Μεσσηνίας, Ν. Μ. Καλαμάτας
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Μεσόγειος»

Σκοπός: Η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική ή ελάχιστα επηρεασμένη σε ασθενείς με ετερόπλευρη απόφραξη πυελοκαλυκικού συστήματος.
Ελάχιστα περιστατικά αναφέρονται στα οποία ετερόπλευρη απόφραξη συσχετίζεται με ανουρία (αντανακλαστική ανουρία). Ο σκοπός της παρούσης
μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα σπάνιο περιστατικό ανουρίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε έδαφος ετερόπλευρης απόφραξης.
Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας 74 ετών με γνωστή χρόνια νεφρική νόσο (GFR: 25,8 ml/min/1,73m2) παρουσίασε ανουρία από 48ωρου. Πρόκειται για
ασθενή με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαίας νόσου και νεφρολιθίασης. Ο ασθενής ήταν απύρετος, χωρίς σημεία αφυδάτωσης ή σηψαιμίας.
Δεν είχε προηγηθεί λήψη νεφροτοξικών ουσιών. Κατά την τοποθέτηση ουροκαθετήρα δεν είχε καθόλου ούρα.
Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας (Ur:208mg/dl, Cr:7,29mg/dl), υπερκαλιαιμία και αντιρροπούμενη μεταβολική οξέωση. Στον υπέρηχο νεφρών απεικονίστηκαν νεφροί με φυσιολογικό μέγεθος, αυξημένη ηχογένεια με συνοδό μέτριου βαθμού υδρονέφρωση αριστερά με παρουσία λίθων στην πύελο και στην κάτω καλυκική ομάδα.
Καθετηριάστηκε αριστερά με αποτέλεσμα την άμεση αποκατάσταση της διούρησης και τη σταδιακή επαναφορά της νεφρικής λειτουργίας στα αρχικά επίπεδα. Ακολούθησε δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών που ανέδειξε ομοιόμορφη πρόσληψη και αποβολή του ραδιοφαρμάκου και στους
δυο νεφρούς. Το στατικό σπινθηρογράφημα επιβεβαίωσε νεφρική συμμετοχή 51.3% και 48.7% αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
αποτελέσματα:Η ετερόπλευρη απόφραξη μπορεί να προκαλέσει ανουρία και ενίοτε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Από τη βιβλιογραφία προτείνονται
ως αίτια ο διάχυτος σπασμός των ενδονεφρικών αρτηριολίων και των ουρητήρων (εν μέρει στα πλαίσια διαταραχής του αυτόνομου νευρικού συστήματος).
Συμπεράσματα: Η αντανακλαστική ανουρία είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις αιτίες της οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να είναι πιο συχνή, απλά η διάρκεια της ανουρίας να είναι μικρή και μη ικανή να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια.
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ΒιΟΨιΕΣ νΕΦΡΟΥ: 10 ΕτΗΣ ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ νΕΦΡΟΛΟγικΟΥ κΕντΡΟΥ τΗΣ
πΕΡιΦΕΡΕιαΣ
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Ε. Σταματάκη , α. παπαδάκη , Ε. Μάντακας , Ε. Χαριτάκη , ν. Δαμιανάκης , Ρ. πουλιδάκη ,
Χ. γακιοπούλου3, ι. τζανάκης1
1

1

2

1

1

1

Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά
3
Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας ενός Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου της Περιφέρειας από τις βιοψίες νεφρού.
Υλικό και Μέθοδοι: Οι νεφρικές βιοψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κλινική μας την δεκαετία 2010-2019 αποτελούν το υλικό της μελέτης. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, οι ενδείξεις και τα αποτελέσματα των βιοψιών καθώς και οι τυχόν επιπλοκές.
αποτελέσματα: Στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 270 νεφρικές βιοψίες σε 260 ασθενείς(2 βιοψίες σε 8 ασθενείς και 3
βιοψίες σε 1 ασθενή). Η εξέταση γινόταν από τους ιατρούς του Τμήματος υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο. Τα ιστοτεμάχια
αποστέλλονταν για εξέταση στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και παραλαμβανόταν μετά 20-22 ώρες, αναλλοίωτα. Ο ασθενής παρέμενε κλινήρης για 24 ώρες και εν συνεχεία εάν ο επαναληπτικός υπερηχογραφικός και αιματολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός κινητοποιείτο πλήρως ή εξέρχετο του Νοσοκομείου. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν παροδική μακροσκοπική αιματουρία, 8 μικρό
περινεφρικό αιμάτωμα ενώ ένας χρειάσθηκε να μεταγγισθεί με μία μονάδα αίματος. Ο μέσος αριθμός των σπειραμάτων ανά εξέταση ήταν 22±4,
(9-51). Ακριβής διάγνωση ετέθη με την ιστολογική εξέταση σε 266/270 (98,5%) περιπτώσεις. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ιστολογικών
εξετάσεων φαίνονται στον πίνακα. Η συνηθέστερη διάγνωση ήταν η IgA σπειραματονεφρίτιδα: 44/270 (16,3%) περιπτώσεις.
Συμπεράσματα: Οι βιοψίες οι οποίες έγιναν στην Κλινική μας πραγματοποιήθηκαν με ασφάλεια για τους ασθενείς, χωρίς αξιόλογες επιπλοκές. Ο
παρατεταμένος χρόνος παραλαβής των ιστοτεμαχίων από το Εργαστήριο δεν επηρέαζε την δομή και την εξέτασή τους. Στην συντριπτική πλειοψηφία
τους μας παρείχαν μία σαφή ιστολογική διάγνωση η οποία βοήθησε στην αντιμετώπιση των ασθενών.
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Η ΕπιΔΡαΣΗ των ιωΔιΟΥΧων ΣκιαγΡαΦικων ΜΕΣων ΣτΗ νΕΦΡικΗ ΛΕιτΟΥΡγια
αΣΘΕνων ΜΕ ΣακΧαΡωΔΗ ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ ιι ΜΕτα απΟ ΕνΔαγγΕιακΗ
παΡΕΜΒαΣΗ
α. Χρονίδου2, γ. πιτούλας3, ι. γριβέας1,2
1

Νεφρολογική Κλινική 417 ΝΙΜΤΣ, 2Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 3Αγγειοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της επίδρασης ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων μετά από ενδαγγειακή παρέμβαση στη νεφρική
λειτουργία ασθενών με ΣΔ, η σύγκριση τους με μη διαβητικούς ασθενείς και η ανίχνευση κάποιου άλλου ανεξάρτητου παράγοντα που μπορεί να
επηρεάζει την παραπάνω διαδικασία.
Yλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 60 ασθενείς (30 διαβητικοί) που υποβλήθηκαν σε κάποιου είδους ενδαγγειακή παρέμβαση. Εκτιμήθηκε η νεφρική λειτουργία κατά τη εισαγωγή, τρείς (εξιτήριο) και τριάντα ημέρες μετά την παρέμβαση. Στην εκτίμηση της πορείας της νεφρικής
λειτουργίας μετά την ενδαγγειακή παρέμβαση διερευνήθηκε ο ρόλος της ύπαρξης η μη υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, η ηλικία, το φύλο και η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών.
Aποτελέσματα: Η ενδοαγγειακή επέμβασης στην οποία υπεβλήθησαν κυρίως οι ασθενείς ήταν αποκατάσταση ενδαγγειακού ανευρύσματος (EVAR)
ή αποκατάσταση θωρακικού ενδοαγγειακού ανευρύσματος (TEVAR) (58,3%). Η μέση ποσότητα σκιαγραφικού που χορηγήθηκε ήταν 188,17 ±46,08
mls. Η διακύμανση της νεφρικής λειτουργίας αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
Σακχαρώδης Διαβήτης
Ζεύγος 1
Ναι

Ζεύγος 2
Ζεύγος 3
Ζεύγος 1

Όχι

Ζεύγος 2
Ζεύγος 3

Μέσος

Urea ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Urea ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ
Cr ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Cr ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ
Urea ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Urea 1ου ΜΉΝΑ
Urea ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Urea ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ
Cr ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Cr ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ
Cr ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Cr 1ου ΜΉΝΑ

45,43
38,60
,9833
,9500
,9833
,9903
44,33
34,13
1,0617
,9957
1,0617
1,0713

N

Τ.Α.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

11,184
13,708
,24597
,23001
,24597
,23846
15,843
10,906
,23811
,24812
,23811
,24614

t
2,730

p
0,011

1,084

0,287

-0,244

0,809

4,376

0,000

2,890

0,007

-0,376

0,709

Η δυσλιπιδαιμία, η λήψη ανταγωνιστών Ca και αντιαιμοπελιακών είναι ανεξάρτητοι παράγοντες επηρεασμού της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς και μη ασθενείς.
Συμπέρασμα: H χρήση ιωδιούχου σκιαγραφικού για ενδαγγειακή παρέμβαση σε διαβητικούς ασθενείς, όταν λαμβάνονται τα δέοντα προφυλακτικά
μέτρα δεν επηρεάζει τη νεφρική λειτουργία.

ΜΕταΜOΣΧΕΥΣΗ - πΕΡιτΟναΪκH κAΘαΡΣΗ
Προεδρείο: Μ. γιαννοπούλου, K. κανταρτζή, ι. τζανάκης
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ΕπΕιΣΟΔια απΟΡΡιΨΗΣ ΜΕτα απΟ ΜΕιωΣΗ τΗΣ ανΟΣΟκαταΣτΟΛΗΣ ΣΕ ΛΗπτΕΣ
νΕΦΡικΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜατΟΣ ΜΕ ΟγκΟΥΣ ΣΥΜπαγων ΟΡγανων
Χ.ν. Σκαλιώτη, Μ. Δαρεμά, Χ. Μελεξοπούλου, π. Βαλλιάνου, π. καλογερόπουλος, ι. γαβαλάς,
Ε. Μαντιός, Σ. Μαρινάκη, ι.ν. Μπολέτης
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ.Ν. «Λαϊκό»

Σκοπός: Οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Ελάχιστα είναι τα δεδομένα για τη διαχείριση της
ανοσοκαταστολής και την επίδρασή της στην επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των επεισοδίων απόρριψης μετά από τροποποίηση των ανοσοκατασταλτικών σε λήπτες νεφρού με όγκους συμπαγών οργάνων.
ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 76 φάκελοι ασθενών με όγκο συμπαγούς οργάνου που μεταμοσχεύθηκαν στη χρονική περίοδο
1980-2017. Οι καρκίνοι δέρματος πλην του μελανώματος και του σαρκώματος αποκλείστηκαν από τη μελέτη.
αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 48 άνδρες (63,15%) και 28 γυναίκες (36,84%) με μέση ηλικία κατά τη μεταμόσχευση 47,17(±12,25)
έτη. Μεταμόσχευση από ζώντα δότη πραγματοποιήθηκε σε 35 περιπτώσεις (46,05%). Κατά τη μεταμόσχευση 11 ασθενείς(14,47%) έλαβαν θεραπεία
επαγωγής με αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή muromonab- CD3. Ιστορικό απόρριψης είχαν 8 ασθενείς (10,52%). Ο καρκίνος εμφανίστηκε σε μέσο
χρόνο 9,4(±6,79) έτη. Οι όγκοι αφορούσαν τον πνεύμονα(n:17), έντερο(n:11), πάγκρεας(n:4), νεφρό(n:4), προστάτη(n:3), ήπαρ-χολαγγεία(n:3), οισοφάγο(n:3), ενδομήτριο(n:3), μαστό(n:3), άλλα όργανα(n:16). Καταγράφηκαν 2 μελανώματα και 9 σαρκώματα. Μεταστατική νόσο εμφάνιζαν 23
ασθενείς. Η θεραπεία περιελάμβανε χειρουργική εξαίρεση(n:17), χημειοθεραπεία(n:13), ακτινοθεραπεία(n:3), χημειοεμβολισμό(n:2), συνδυασμό χημειοθεραπείας με τα λοιπά(n:20). Μετά τη διάγνωση, 31 ασθενείς συνέχισαν το ίδιο ανοσοκατασταλτικό σχήμα με μείωση της δόσης, ενώ σε 45 η
ανοσοκαταστολή τροποιήθηκε. Δώδεκα έλαβαν σχήμα βασισμένο σε mTORinhibitor, 15 CNI με κορτιζόνη, 5 αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολικό οξύ με
κορτιζόνη και 1 μόνο κορτιζόνη. Μετά από διάμεσο χρόνο 11,5 μηνών (IQR4,625-28,5) 46 ασθενείς(60,52%) απεβίωσαν με κύριο αίτιο θανάτου τη
νεοπλασία (n:31, 68,88%). Kαταγράφηκαν 2 επεισόδια οξείας απόρριψης (2,63%), που οδήγησαν σε απώλεια του μοσχεύματος 1 και 1,5 μήνα μετά
την έναρξη θεραπείας για τον καρκίνο.
Συμπεράσματα: Η σημαντική μείωση του φορτίου της ανοσοκαταστολής για την αντιμετώπιση κακοηθειών δε συνδέεται με υψηλό κίνδυνο απόρριψης.
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ΣΥγκΡιτικΗ ΜΕΛΕτΗ τΗΣ ΜακΡΟΧΡΟνιαΣ ΕκΒαΣΗΣ τΗΣ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
νΕΦΡΟΥ ΜΕταΞΥ αΣΘΕνων ΜΕ ΣπΕιΡαΜατικΕΣ παΘΗΣΕιΣ και αΣΘΕνων ΜΕ
αΛΛα πΡωτΟπαΘΗ νΟΣΗΜατα
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Σ. Λιονάκη1, ι. γαβαλάς1, π. καλογερόπουλος1, ι. τσουμπού1, Σ. Μαρινάκη1, Χ. Σκαλιώτη1, γ. Λιάπης2,
ι. Μπόκος3, ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
3
Τμήμα Χειρουργικής Νεφροπαθών & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Να μελετηθεί η μακροχρόνια έκβαση της μεταμόσχευσης νεφρού (ΜΝ) μεταξύ ασθενών με πρωτοπαθή νόσο (ΠΝ) πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς σπειραματικές παθήσεις (ΣΠ) συγκριτικά με αυτή των ασθενών με άλλα ΠΝ.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς με ΜΝ στο διάστημα 1995-2018, με ΠΝ IgA νεφροπάθεια (IgAΝ), εστιακή τμηματική
σπειραματοσκλήρυνση (ΕΤΣΚ), ιδιοπαθή μεμβρανώδη νεφροπάθεια (ΙΜΝ), νεφρίτιδα του λύκου (ΣΕΛ), και ανοσοπενική σπειραματονεφρίτιδα (ΑΝΣΝ).
Οι ασθενείς αυτοί συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου, στην οποία συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ΜΝ στην ίδια χρονική περιόδο, που είχαν ως ΠΝ άλλα
νοσήματα (πολυκυστική νόσο, αποφρακτική ουροπάθεια), η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα αναφοράς. Οι κύριες μεταβλητές έκβασης που μελετήθηκαν ήταν η απώλεια του μοσχεύματος, ο θάνατος με λειτουργών μόσχευμα και η νεφρική λειτουργία στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης.
αποτελέσματα Στη μελέτη περιελήφθησαν 102 ασθενείς με ΠΝ IgAΝ, 47 με ΕΤΣΚ, 19 με ΙΜΝ, 22 με ΑΝΣΝ, 28 με ΣΕΛ και ομάδα ελέγχου με 140
ασθενείς. Οι ομάδες δεν είχαν διαφορές στην μέση ηλικία του λήπτη, του δότη, και του χρόνου παρακολούθησης αλλά οι ασθενείς με ΣΠ είχαν περισσότερους ζώντες δότες. Συνολικά, στο τέλος της παρακολούθησης, η απώλεια του μοσχεύματος ήταν συχνότερη στους ασθενείς με ΣΠ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, χωρίς όμως διαφορά στη θνητότητα. Η διαφορά στη συχνότητα απώλειας του μοσχεύματος παρέμεινε και μετά από
περιορισμό στην ανάλυση των ΜΝ από ζώντα δότη.
Ζώντες δότες
mean(sd)

IgAN Ν=49

ΑΝΣΝ Ν=9

ΣΕΛ Ν=12

ΕΤΣΚ Ν=26

ΙΜΝ Ν=6

Μάρτυρες
Ν=77 (ομάδα αναφοράς)

Απώλεια
μοσχεύματος

12.06%
p=0.03

27.3%
p<0.0001

27.3
p<0.0001

23.07%
p=0.001

16.7 p=0.01

2.7%

Χρόνος
παρακολούθησης
(μήνες)

54.1(32.1)

47.2(30.1)

34.9(29.7)

47.9(35.8)

60.1(49.6)

41.5(22.8)

Κρεατ. ορού

1.66(0.49)
p=0.6

2.1(1.46)
p=0.08

1.45(0.49)
p=0.47

1.65(0.59)
p=0.78

1.4(0.34)
p=0.49

1.6(0.7)

Συμπεράσματα: H απώλεια του μοσχεύματος φαίνεται ότι είναι συχνότερη στους ασθενείς με ΠΝ ΣΠ, χωρίς ωστόσο διαφορά στη θνητότητα και
τη λειτουργία του μοσχεύματος στο τέλος της παρακολούθησης.

ΛΕΜΦΟΫπΕΡπΛαΣτικΗ νΟΣΟΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ:
αντιΜΕτωπιΣΗ - ΕκΒαΣΗ
Μ. Δαρεμά1, Σ. τσιάκας1, Μ. Βουλγαρέλης², ι. Στεργίου², κ. Βαλλιάνου1, Σ. Βερναδάκης3, ι. Μπόκος3,
γ. Ζαββός3, ι.ν. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Κλινική & Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
3
Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό»
1
2

Σκοπός: Η θεραπευτική αντιμετώπιση και η έκβαση ασθενών με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (ΛΥΝ) μετά τη μεταμόσχευση νεφρού.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε σύνολο 2394 ληπτών νεφρικού μοσχεύματος, που μεταμοσχεύθηκαν από 01/01/1987 έως 30/08/2019, 33 ασθενείς (18
άνδρες) διάμεσης ηλικίας κατά τη μεταμόσχευση 41 (εύρος 15-69) έτη, διεγνώσθησαν με ΛΥΝ σε διάμεσο χρόνο από τη μεταμόσχευση 11 (εύρος
0.9-29) έτη. Η αθροιστική επίπτωση της νόσου στη χρονική περίοδο της μελέτης ήταν 1.37%. Σύμφωνα με την κατάταξη WHO 2016,
αναγνωρίσθηκαν 29 ασθενείς με μονομορφικό λέμφωμα (21 DLBCL, 3 Primary CNS, 1 PCTCL, 1 T-cell NOS, 1 PEL, 2 MALT) και 4 με κλασικό
Hodgkin λέμφωμα. Στο σύνολο των ασθενών, 4 είχαν λάβει θεραπεία επαγωγής με παράγοντες εξάλειψης των T-λεμφοκυττάρων. Δύο από τους
14 ασθενείς που ελέγχθηκαν για τον ιό Epstein-Barr την ημέρα της μεταμόσχευσης, ήταν IgG-αρνητικοί. Όλοι έλαβαν την ενδεδειγμένη για τον
τύπο του λεμφώματος θεραπεία, η οποία μετά το 2000 περιελάμβανε Rituximab. Σε όλους τους ασθενείς έγινε πλήρης διακοπή των CNI και
MPA/AZA κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ΛΥΝ και διατηρήθηκε μικρή δοσολογία κορτικοειδών. Σε όσους επιτεύχθηκε πλήρης ύφεση της
νόσου χορηγήθηκε ανοσοκατασταλτική θεραπεία με mTORi και κορτικοειδή.
αποτελέσματα: Σε μέσο χρόνο παρακολούθησης από τη διάγνωση 45.6 μήνες (εύρος 1-216), 21/33 ασθενείς (63.6%) ανταποκρίθηκαν πλήρως
στη θεραπεία. Οι 12/33 (36.3%) απεβίωσαν εξαιτίας επιπλοκής σχετιζόμενης με το ΛΥΝ σε διάμεσο χρόνο από τη διάγνωση 12 μήνες. Οι 16 από
τους 21 ανταποκριθέντες ασθενείς (76.1%) διατηρούν καλή νεφρική λειτουργία σε διάμεσο χρόνο από τη διάγνωση 36 μήνες, ενώ 5/21 εντάχθηκαν
σε εξωνεφρική κάθαρση. Δεν παρατηρήθηκε επεισόδιο απόρριψης από τη διάγνωση της νόσου έως το τέλος του χρόνου παρακολούθησης στο
σύνολο των ασθενών.
Συμπεράσματα: Οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν κυρίως όψιμης εμφάνισης ΛΥΝ και η πλειοψηφία τους φαίνεται ότι ανταποκρίνεται
στη θεραπεία. Η διακοπή της ανοσοκαταστολής κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν προκαλεί απόρριψη του μοσχεύματος.
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ΥπΟτΡΟπΗ πΡωτΟπαΘΟΥΣ FSGS ΜΕτα τΗ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ: ΕΜπΕιΡια
ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Χ.ν. Σκαλιώτη1, Σ. Μαρινάκη1, Σ. Λιονάκη1, κ. Βαλλιάνου1, π. πισσανίδου2, Μ. Δαρεμά1,
Χ. Μελεξοπούλου1, ι.ν. Μπολέτης1
1
2

Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό»
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σκοπός: Η υποτροπή της πρωτοπαθούς FSGS σε λήπτες νεφρού σχετίζεται με υψηλά ποσοστά απώλειας μοσχεύματος. Σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι να προσδιοριστεί η έκβαση της μεταμόσχευσης νεφρού σε αυτούς τους ασθενείς.
ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι ασθενών με πρωτοπαθή FSGS που μεταμοσχεύθηκαν από το 1993 έως το 2019. Η
διάγνωση της υποτροπής βασίστηκε στη γνώση της πρωτοπαθούς νόσου, την εμφάνιση πρωτεϊνουρίας πρώιμα μετά τη μεταμόσχευση και επιβεβαιώθηκε με βιοψία νεφρού. Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν υποτροπή FSGS υποβλήθηκαν σε συνεδρίες ανταλλαγής πλάσματος. Η πλήρης
ύφεση της νόσου ορίστηκε ως μείωση της πρωτεϊνουρίας σε ≤0,5g/24h και η μερική ύφεση ως ελάττωση της πρωτεϊνουρίας κατά 50% ή περισσότερο από την αρχική τιμή.
αποτελέσματα: Στη χρονική περίοδο 1993-2019 μεταμοσχεύθηκαν 46 ασθενείς με πρωτοπαθή FSGS. Μετά τη μεταμόσχευση υποτροπή της νόσου
καταγράφηκε σε 25 ασθενείς (54,34%) που υποβλήθηκαν σε 26 μεταμοσχεύσεις. Μεταξύ αυτών 18 (72%) ήταν άνδρες και 7 (28%) γυναίκες με
μέση ηλικία 33,36(±13,34) έτη. Η μέση ηλικία των δοτών ήταν 52,63(±12,08) έτη. Μόσχευμα από ζώντα δότη έλαβαν 12 ασθενείς(48%). Όλοι οι
ασθενείς λάμβαναν ανοσοκαστολή με μυκοφαινολικό οξύ, αναστολέα καλσινευρίνης και κορτικοειδή. Η διάμεση τιμή πρωτεϊνουρίας κατά την υποτροπή ήταν 4500g/24h (IQR:2250-7500) και εμφανίστηκε σε διάμεσο χρόνο 27 εβδομάδες (IQR:11-50) μετά τη μεταμόσχευση. Όλοι οι ασθενείς
υποβλήθηκαν σε συνεδρίες ανταλλαγής πλάσματος με διάμεσο αριθμό 23 (IQR:15-55). Κατά την υποτροπή 9 ασθενείς (36%) έλαβαν rituximab, 2
(8%) αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, 1 (4%) abatacept και 1 (4%) ACTH. Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 144,07 εβδομάδων(IQR:75,14590,4) 6 ασθενείς (25%) εμφάνισαν πλήρη ύφεση της νόσου και 11 (44%) μερική ύφεση. Σε εξωνεφρική κάθαρση εντάχθηκαν 7 ασθενείς (28%) σε
διάμεσο χρόνο 138,14 εβδομάδων(IQR:91-445).
Συμπεράσματα: Η πρωτοπαθής FSGS υποτροπιάζει συχνά μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Η έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής σε συνδυασμό με
τη διενέργεια πλασμαφαιρέσεων μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση της νόσου.
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ΛαπαΡΟΣκΟπικΗ νΕΦΡΕκτΟΜΗ απΟ Ζωντα ΔΟτΗ. Η 15MHNH ΕΜπΕιΡια ΕνΟΣ
ΕΛΛΗνικΟΥ ΜΕταΜΟΣΧΕΥτικΟΥ κΕντΡΟΥ
Σ. Βερναδάκης1, Χ. νικολαΐδης1, Δ. Βαρδακώστας1, Μ. Δαρεμά 2, Χ. Μελεξοπούλου2, Ε. κάψια 2,
Β. Φιλιόπουλος2, ι. Μπολέτης2, ι. Μπόκος1
1
2

Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Σκοπός: Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή από ζώντα δότη (LLDN) αποτελεί την πλέον συνήθη τεχνική νεφρεκτομής δότη για νεφρική μεταμόσχευση.
Η τεχνική θεωρείται λιγότερο επεμβατική για τον δότη, επιτρέποντας πολύ μικρότερη δόση μετεγχειρητικής αναλγησίας καθώς και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν μια αναδρομική εκτίμηση της ασφάλειας της LLDN και του βραχυπρόθεσμου αποτελέσματος αυτών των νεφρικών μεταμοσχεύσεων.
Μέθοδοι: Μεταξύ 01 Νοεμβρίου 2018 και 06 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήσαμε 63 LLDN (52 αριστερές και 11 δεξιές νεφρεκτομές). Όλες οι
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις εκτελέστηκαν από την ίδια χειρουργική ομάδα αποτελούμενη από έναν εξειδικευμένο λαπαροσκόπο και μεταμοσχευτή
χειρουργό και τους βοηθούς του. Η μέση ηλικία των δοτών ήταν 58,4 έτη (34 – 84 έτη), 49 από τους δότες ήταν γυναίκες (77,78%) και 11 άνδρες
(22,22%), ενώ ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 26,3 Kg/m2 (ΒΜΙ:18,3-36).
αποτελέσματα: H LLDN ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε 61 περιπτώσεις, ενώ μετατράπηκε σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση σε 2. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 185,67 λεπτά (160-270min) με μέση απώλεια αίματος ~20ml. Σε 32 περιπτώσεις (50,8%) είχαν προηγηθεί άλλες κοιλιακές επεμβάσεις στο παρελθόν. Ο μέσος όρος θερμής ισχαιμίας ήταν 7,4 λεπτά (4 -30 min). Η μέση διάρκεια νοσηλείας του δότη ήταν 3,2 ημέρες (3-4ημέρες)
και η μέση κρεατινίνη ορού κατά την έξοδο ήταν 1,14 mg/dl. Δεν υπήρξαν σημαντικές επιπλοκές στους δότες. Ένας ασθενής παρουσίασε ερύθημα
στην τομή αφαίρεσης του νεφρικού μοσχεύματος στην κάτω κοιλιά, ένας άλλος μετεγχειρητική κατακράτηση ούρων και ένας χυλώδη ασκίτη ο
οποίος παροχετεύθηκε, ενώ οι άλλοι δύο ανταποκρίθηκαν στη συντηρητική θεραπεία. Κανένας δότης δεν χρειάστηκε επανεισαγωγή. Όλα τα
νεφρικά μοσχεύματα μεταμοσχεύθηκαν με επιτυχία. 15 (23,8%) περιπτώσεις ήταν ΑΒΟ-ασύμβατες μεταμοσχεύσεις. Η μέση κρεατινίνη εξόδου των
ληπτών ήταν 1,02 mg/dl. Καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος (DGF) λόγω οξείας σωληναριακής νέκρωσης παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς,
εκ των οποίων η μία απαιτούσε αιμοκάθαρση. Σε 9 περιπτώσεις διαγνώσθηκε οξεία κυτταρική απόρριψη (ABMR), ενώ σε επιπρόσθετες 2 περιπτώσεις συνδυασμένη κυτταρική και χυμική απόρριψη αναδείχθηκε σε βιοψία, ανταποκρινόμενη σε συντηρητική θεραπεία. Ένα νεφρικό μόσχευμα αφαιρέθηκε λόγω θρόμβωσης της νεφρικής αρτηρίας στα πλαίσια βαριάς απόρριψης.
Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή από ζώντα δότη LLDN επιβεβαιώθηκε ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική τεχνική,
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των νεφρικών μοσχευμάτων. Το λαπαροσκοπικό αγγειακό συρραπτικό είναι χρήσιμο για τη διαχείριση
των νεφρικών αγγείων. Απαιτείται εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών στον δότη καθώς και στον
λήπτη νεφρικού μοσχεύματος.
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ΜΕταΒΟΛΕΣ ΔΕικτων ΦΛΕγΜΟνΗΣ ΣΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥνΟΥΣ νΕΦΡΟΥ απΟ Ζωντα
και απΟ απΟΒιωΣαντα ΔΟτΗ
X. Mελεξοπούλου1, Σ. Μαρινάκη1, Ε. Οικονόμου2, α. Μήλιου2, Μ. Δαρεμά1, κ. Βαλλιάνου1,
Σ. Βερναδάκης3, Δ. τούσουλης2, ι.ν. Μπολέτης1
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3
Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Σκοπός: Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου χαρακτηρίζονται από την παρουσία συστηματικής φλεγμονής, που μεταφράζεται σε
αυξημένο κίνδυνο αγγειακής νόσου. Η μεταμόσχευση νεφρού (ΜΝ), αν και σχετίζεται με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου εξακολουθεί, ειδικά
το πρώτο μεταμοσχευτικό χρονικό διάστημα, να χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες φλεγμονής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρακολούθηση των μεταβολών της IL-6 και της CRP το πρώτο 6μηνο μετά τη MN.
Υλικό και Μέθοδος: Προοπτική μελέτη παρακολούθησης 63 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΜΝ. Έγιναν μετρήσεις IL-6 ορού
και CRP σε 3 χρονικές στιγμές: προ της μεταμόσχευσης(baseline), 1μήνα και 6μήνες μετά τη ΜΝ. Μελετήθηκαν οι μεταβολές των δεικτών φλεγμονής
και οι διαφορές μεταξύ μεταμοσχευμένων από ζώντα δότη (ΖΔ)(ν=32) και από αποβιώσαντα δότη (ΑΔ)(ν=31).
αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ληπτών ήταν 42 και 50έτη για τους μεταμοσχευμένους από ΖΔ και ΑΔ αντίστοιχα (p=0.017). Οι δύο ομάδες δε
διέφεραν στις baseline τιμές IL-6 και CRP, ενώ ο χρόνος σε αιμοκάθαρση ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στους μεταμοσχευμένους από ΑΔ (mean
8.1έτη,range 2-24,p=0.001). Η IL-6 μειώθηκε σημαντικά 1μήνα (3.2±2.1,p=0.003) και 6μήνες (3.4±2.6,p=0.008) μετά τη ΜΝ σε σχέση με τα baseline
επίπεδα στην ομάδα των ΖΔ. Αντίθετα, στην ομάδα των μεταμοσχευμένων από ΑΔ δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή της IL-6 το πρώτο
6μηνο από τη ΜΝ. Η CRP δε μεταβλήθηκε σημαντικά το πρώτο 6μηνο από τη ΜΝ σε καμιά από τις 2 ομάδες. Σημαντική υπήρξε η συσχέτιση της
IL-6 στον 1 μήνα με το χρόνο ψυχρής ισχαιμίας (p=0.003,r=0.37), καθώς και με την καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος
(DGF)(p=0.007,r=0.336).
Συμπεράσματα: Η IL-6 αποτελεί πιο ευαίσθητο δείκτη φλεγμονής σε σχέση με τη CRP μετά τη ΜΝ. Στους μεταμοσχευμένους από ΖΔ οι δείκτες
φλεγμονής μειώνονται από τον πρώτο κιόλας μήνα, σε αντίθεση με τους μεταμοσχευμένους από ΑΔ, όπου καθυστερεί η υποχώρηση της φλεγμονής
πέραν του 6μήνου. Το τελευταίο φαίνεται να σχετίζεται με τη DGF που παρατηρείται σε αυτούς τους ασθενείς.

ΣΥγκΡιτικΗ αΞιΟΛΟγΗΣΗ τΟΥ ΕπιπΟΛαΣΜΟΥ και τΟΥ ΕΛΕγΧΟΥ τΗΣ
αΡτΗΡιακΗΣ ΥπΕΡταΣΗΣ ΜΕ ΒαΣΗ τΟΥΣ ΟΡιΣΜΟΥΣ των ESC-ESH και ACC-AHA
ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ
Μ. κορογιάννου1, E. Ξαγάς1, Χ. Λουτράδης2, Σ. Μαρινάκη1, α. αργύρης3, α. πρωτογέρου3,
π. Σαραφίδης2, I. Μπολέτης1
Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Π.Γ.Ν. Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν. Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο, Αθήνα
1
2

Σκοπός: Ο ορισμός της Αρτηριακής Υπέρτασης (ΑΥ) βάσει των οδηγιών του American College of Cardiology (ACC)-American Heart Association
(AHA) περιλαμβάνει επίπεδα αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ≥130/80 mmHg σε μετρήσεις ιατρείου για όλους τους ασθενείς με νεφρική νόσο. Αντίθετα,
η European Society of Cardiology (ESC)-European Society of Hypertension (ESH) συνεχίζει να βασίζει τη διάγνωση και το στόχο της ΑΥ σε επίπεδα
ΑΠ ιατρείου ≥140/90 mmHg για τους ασθενείς αυτούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να υπολογίσει συγκριτικά τον επιπολασμό και τον
έλεγχο της ΑΥ με βάση τους δύο παραπάνω ορισμούς σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 150 ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού. Για τον προσδιορισμό της ΑΠ ιατρείου χρησιμοποιήθηκε μία πιστοποιημένη ταλαντωσιμετρική συσκευή και πραγματοποιήθηκαν 3 μετρήσεις κατά περίπτωση, με τον ασθενή σε καθιστή στάση και
μετά από 5 λεπτά ανάπαυσης. Ως ΑΥ ορίστηκε: (1) ΑΠ ιατρείου ≥140/90mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής, (2) ΑΠ ιατρείου ≥130/80 mmHg
ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής. Η επίγνωση της ΑΥ υπολογίστηκε ως το ποσοστό των ασθενών που γνώριζε τη διάγνωση ΑΥ με βάση το ατομικό
αναμνηστικό. Επαρκής έλεγχος ορίστηκε ως ΑΠ<140/90 ή <130/80 mmHg, αντίστοιχα.
αποτελέσματα: Συνολικά 83,3% των ασθενών ελάμβανε αντιυπερτασική αγωγή. Ο επιπολασμός της ΑΥ δεν διέφερε σημαντικά με βάση τους δύο
ορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν (88,0% και 92,7%, p=0,171, για ≥140/90 και ≥130/80mmHg, αντίστοιχα). Περαιτέρω ανάλυση με τη χρήση kappastatistics έδειξε αποδεκτή συμφωνία μεταξύ των δύο ορισμών (κ=0,734, p<0,001). Συνολικά, 26,7% των ασθενών εμφάνιζαν ΑΠ ιατρείου ≥140/90
και 52,0% ≥130/80 mmHg (p<0,001). Στους ασθενείς με ΑΥ, η επίγνωση της νόσου δεν διέφερε σημαντικά (88,6 και 88,5%, p=0,970). Αντίθετα, ο
έλεγχος ήταν σημαντικά υψηλότερος στο επίπεδο ΑΠ ιατρείου ≥140/90 έναντι ≥130/80 mmHg (69,7% και 56,1%, p=0,021). Τέλος, σε ανάλυση καμπύλης ROC η ΑΠ ιατρείου ≥140/90 εμφάνιζε χαμηλή προγνωστική αξία για τη διάγνωση ΑΠ ιατρείου ≥130/80 (AUC: 0,590, 95%CI: 0,499-0,681).
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της ΑΥ σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού είναι εξαιρετικά υψηλός, και δεν διαφέρει σημαντικά με τη χρήση
των διαφορετικών ορισμών από τις ESC-ESH ΚΑΙ ACC-AHA. Αντίθετα, ο έλεγχος είναι σημαντικά χαμηλότερος στο επίπεδο ΑΠ ιατρείου ≥130/80
mmHg, γεγονός που σημαίνει ότι με βάση τις οδηγίες ESC-ESH, ένα σημαντικό μέρος των ασθενών αυτών φαίνεται ψευδώς ότι επιτυγχάνει έλεγχο
ΑΠ.
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ΕπιπΟΛαΣΜΟΣ και πΡΟΔιαΘΕΣικΟι παΡαγΟντΕΣ για τΗν ΕΜΦανιΣΗ
ΥπΕΡκαΛιαιΜιαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ νΕΦΡΟΥ
Μ. Σμυρλή¹, π. Σαραφίδης², Χ. Λουτράδης², Μ. κορογιάννου³, ι. Μπολέτης³, Σ. Μαρινάκη³
Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνιος Β. Μπίλλης», Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
³Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ Λαϊκό
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2

Σκοπός: Η υπερκαλιαιμία είναι μια συχνή και δυνητικά θανατηφόρα ηλεκτρολυτική διαταραχή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο(ΧΝΝ). Ακόμα
και στην περίπτωση της επιτυχημένης μεταμόσχευσης νεφρού, οι λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων έχουν μετρίου έως σοβαρού βαθμού ΧΝΝ. Σκοπός
της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συχνότητα και τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης υπερκαλιαιμίας σε μεταμοσχευμένους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγχρονική εγκάρσια μελέτη(cross sectional) σε κλινικά σταθερούς λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων, οι οποίοι
παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο μεταμόσχευσης του τμήματος μας. Εντός μια προκαθορισμένης χρονικής περιόδου 6 μηνών (1Σεπτεμβρίου
2019 έως 31 Μαρτίου 2020), καταγράψαμε δημογραφικές, εργαστηριακές, παραμέτρους νοσηρότητας, παραμέτρους που αφορούν τη μεταμόσχευση καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή. Η μονοπαραγοντική ανάλυση και η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου
ν’ αναγνωριστούν οι παράγοντες που προάγουν την αύξηση του καλίου του ορού σε τιμή >5.0 mEq/L.
αποτελέσματα: Μελετήσαμε 582 σταθερούς μεταμοσχευμένους ασθενείς, 369 (63.4%) άντρες, μέσης ηλικίας 52.4±13.5 years,με eGFR 55.8 ±
20.1 ml/min/1.73m2 με ημερομηνία μεταμόσχευσης μεγαλύτερη του ενός έτους. Ο επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας,που ορίστηκε ως κάλιο >5 ή
>5 και χρήσης σουλφονικού πολυστυρένιου ή ≥ 5.2 ή ≥5.5, ήταν 22.7%, 22.7%, 14.4% and 4.1% (132, 132, 84 και 24 ασθενείς), αντίστοιχα. Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση, το άρρεν φύλο (OR 2.020, 95% CI 1.264-3.227) και η χρήση των αΜΕΑ (OR 1.628, 95% CI 1.045-2.536) ήταν ανεξάρτητα σχετιζόμενοι με την υπερκαλιαιμία, ενώ ο υψηλός eGFR (OR 0.967, 95% CI 0.955-0.979) και η χρήση των διουρητικών (OR 0.140, 95% CI
0.046-0.430) σχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνισή της.
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ΣτΕΦανιΟγΡαΦιΕΣ πΡωτΟκΟΛΛΟΥ ΣΕ αΣΥΜπτωΜατικΟΥΣ
αιΜΟκαΘαιΡΟΜΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟΨΗΦιΟΥΣ για ΜΕταΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΣΕ
κΕντΡΟ τΗΣ πΕΡιΦΕΡΕιαΣ. πΡΟΟπτικΗ ΜΕΛΕτΗ-πΡΟΔΡΟΜα απΟτΕΛΕΣΜατα
Ε. Χαριτάκη1, κ. γραμματικόπουλος2, α. παπαδάκη1, γ. Διακάκης2, Ε. Σταματάκη1, Θ. Σινάνης2,
ν. Δαμιανάκης1, κ. καυκαλά2, ι. τζανάκης1
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά

1
2

Σκοπός: Προοπτική μελέτη εν εξελίξει με σκοπό να εξετάσουμε με στεφανιογραφικό έλεγχο την ανατομική κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων
ασυμπτωματικών για στεφανιαία νόσο αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα.
ασθενείς και Μέθοδοι: Υποψήφιοι για μεταμόσχευση νεφρού αιμοκαθαιρόμενοι της Μονάδας μας, ασυμπτωματικοί και με ελεύθερο ιστορικό στεφανιαίας νόσου υποβάλλονται σε στεφανιογραφία στα πλαίσια του προμεταμοσχευτικού ελέγχου. Η απόφαση για στεφανιογραφία και όχι για μη
επεμβατική καρδιολογική μελέτη γίνεται βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου επιλογής.
αποτελέσματα: Είκοσι ασθενείς, 14 άνδρες και 6 γυναίκες διάμεσης ηλικίας 54,5 ετών και με διάμεσο χρόνο στην αιμοκάθαρση 36,4 μήνες υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφία για αυτόν τον λόγο την τελευταία τριετία. Οι δώδεκα πλέον πρόσφατες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο από
διετίας λειτουργούν Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας. Δεν παρουσιάσθηκε κανένα σύμβαμα σε κανένα ασθενή. Σε 15, 75%, δεν
διαπιστώθηκαν άξιες λόγου βλάβες στα στεφανιαία αγγεία, ενώ στους υπόλοιπους 5 βρέθηκαν βλάβες υποδηλούσες στεφανιαία νόσο: 1 με νόσο
3 αγγείων ο οποίος υπεβλήθη σε δεύτερο χρόνο σε παράκαμψη, 2 με νόσο 2 αγγείων οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν σε πρώτο χρόνο με αγγειοπλαστική
και 2 με οριακές βλάβες στους οποίους προκρίθηκε συντηρητική αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό των ασυμπτωματικών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που είχαν ευρήματα στεφανιαίας νόσου είναι σχετικά χαμηλό σε
σύγκριση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των εξετασθέντων είναι ακόμα μικρός καθώς η μελέτη συνεχίζεται.
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τΟ ΧαΜΗΛΟ ΜαγνΗΣιΟ αιΜατΟΣ ΣΧΕτιΖΕται ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΟ ΟγκΟ
αιΜΟπΕταΛιων ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ τΕΛικΟΥ ΣταΔιΟΥ ΧΡΟνιαΣ νΕΦΡικΗΣ
ανΕπαΡκΕιαΣ ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ
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Ε. Δερμιτζάκη1, π. γιαννακόπουλος2, Σ. Φωκάς3, Ο. τσοτσορού2, π. νικολόπουλος2, Μ. Θεοδωρίδης4,
Ο. Μπαλάφα5, Ε. ντουνούση5, γ. τσιρπανλής3, α. γεωργουλίδου6, κ. Στυλιανού1, π. πασαδάκης4,
Σ. κατσούδας2, π. κυριαζής7, Δ. Μπαχαράκη2, Δ. Βλαχάκος2
Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης, 2Νεφρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 4Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
5
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 6Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
7
Internal Medicine, Baystate University of Massasusetts, USA
1
3

Σκοπός: Ο υψηλός Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων (ΜΟΑ), ως δείκτης αιμοπεταλίων μεγάλου μεγέθους και αυξημένης αντιδραστικότητας και το χαμηλό μαγνήσιο αίματος έχουν αναδειχθεί ως παράγοντες και δείκτες Καρδιαγγειακού Κινδύνου στο γενικό πληθυσμό και σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Η έλλειψη μαγνησίου έχει συσχετιστεί με αυξημένη αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων. Καθώς η χαμηλή συγκέντρωση μαγνησίου
ορού αίματος ((serum Magnesium sMg) απαντάται συχνά σε ασθενείς υπό Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ) και έχει συσχετιστεί με αυξημένη θνητότητα
αυτών, σκοπός της μελέτης είναι η συσχέτιση της sMg με τον ΜΟΑ σε ασθενείς υπό ΠΚ.
Υλικά και Μέθοδος: Μελετήσαμε 95 σταθερούς ασθενείς σε ΠΚ (51 άνδρες, 44 γυναίκες) μέσης ηλικίας 63±14 έτη. Αναλύθηκαν δημογραφικά,
κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα. Για την διερεύνηση των συσχετίσεων διαφόρων παραμέτρων με τον ΜΟΑ χρησιμοποιήθηκε μονοπαραγοντική
και πολυπαραγοντική ανάλυση.
αποτελέσματα: Ο ΜΟΑ ήταν 9,4±1,5 fL. Ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων ήταν 235±69 [x103μ/L]. Η μέση sMg ήταν 2,25±0,47mg/dl. Ο ΜΟΑ συσχετίστηκε θετικά με τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) (r=0.303; p<0.01) και αρνητικά με τη sMg (r= -0.246; p<0.001), την λήψη αναστολέων του
Συστήματος Ρενίνης Αγγειοτενσίνης Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) (r=-0.273; p<0.05), τον αριθμό αιμοπεταλίων (r=-0.360; p<0.001) και τον αριθμό λευκών
αιμοσφαιρίων (r=-0.254; p<0.05). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση συσχέτισης των παραπάνω παραμέτρων, όλοι,εκτός των λευκών αιμοσφαιρίων,
αναδείχτηκαν ανεξάρτητοι παράγοντες του ΜΟΑ.
παράμετροι
sMg
Αριθμός Αιμοπεταλίων
CRP
Αναστολείς ΣΡΑΑ
Λευκά Αιμοσφαίρια

Β

Std Error

Beta

P

-0,577
-0,007
0,147
-0,789
0.000

0,288
0,002
0,049
0,272
0.000

-0,183
-0,311
0,267
-0,260
-0,155

0,049
0,001
0,003
0,005
0,082

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μια σημαντική αντίστροφη συσχέτιση της συγκέντρωσης Μαγνησίου αίματος με τον ΜΟΑ σε ασθενείς
υπό ΠΚ. Δεδομένου του ρόλου του Μαγνησίου στην αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων, η θεραπευτική στόχευση υψηλού Μαγνησίου αίματος, σε
συνδυασμό με την χρήση αναστολέων ΣΡΑΑ και την καταπολέμηση της φλεγμονής, μπορεί δυνητικά να βελτιώσουν τα καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς υπό ΠΚ μέσω ευεργετικής επίδρασης στον ΜΟΑ.

ΜΕτΡΗΣΕιΣ ιατΡΕιΟΥ και πΕΡιπατΗτικΗ καταγΡαΦΗ τΗΣ κΕντΡικΗΣ αΟΡτικΗΣ
πιΕΣΗΣ και τΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ ΣκΛΗΡιαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ
Β. Βάϊος1, π.ι. γεωργιανός1, γ. Βαρέτα1, Ε. γεροπούλου1, Ε. ντουνούση2, Χ. Δημητριάδης3,
αικ. παπαγιάννη3, π. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
1

Σκοπός: Η αξιολόγηση της διακύμανσης στη βραχιόνια και αορτική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και στους δείκτες αρτηριακής σκληρίας μεταξύ μετρήσεων
ιατρείου και 24ωρης περιπατητικής καταγραφής και η αναζήτηση δημογραφικών, κλινικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται με
υψηλή αρτηριακή σκληρία σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 81 ασθενείς υπό ΠΚ μετρήθηκε η βραχιόνια και αορτική ΑΠ, ο σταθμισμένος για τον καρδιακό ρυθμό δείκτης ενίσχυσης
(AIx75) και η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (PWV) στο ιατρείο μετά από 5λεπτη ανάπαυση των ασθενώ σε καθιστή θέση με τη συσκευή MobilO-Graph (IEM, Stolberg, Germany). Ακολούθως, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 24ωρη περιπατητική καταγραφή αυτών των παραμέτρων με την ίδια
συσκευή. Πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για την αναζήτηση ανεξάρτητων καθοριστών της υψηλής περιπατητικής PWV.
αποτελέσματα: Η βραχιόνια συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) ιατρείου ήταν υψηλότερη από την 24ωρη βραχιόνια ΣΑΠ (134,2±22,7 vs. 129,0±18,0 mmHg,
P<0,01). Ομοίως, η αορτική ΣΑΠ ιατρείου ήταν υψηλότερη από την 24ωρη αορτική ΣΑΠ (122,5±20,1 vs. 117,1±16,1 mmHg, P=0,001). Σε αντίθεση,
ο AIx75 στο ιατρείο δε διέφερε από τον 24ωρο AIx75 (23,4%±11,7% vs. 23,9%±9,3%, P=0,602), ενώ η PWV ιατρείου ήταν μόλις κατά 0,2 m/sec
υψηλότερη από την 24ωρη PWV (9,2±2,3 vs. 9,0±2,2m/sec, P=0,001). Οι ασθενείς στο τριτημόριο της υψηλής περιπατητικής PWV είχαν μεγαλύτερη
ηλικία και 24ωρη μέση ΑΠ (ΜΑΠ) και είχαν πιο συχνά ιστορικό διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας και στεφανιαίας νόσου. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η
μεγαλύτερη ηλικία (OR: 4,23, 95% CI: 1,59-11,24) και η υψηλότερη 24ωρη ΜΑΠ (OR: 1,31, 95% CI: 1,03-1,67) ήταν οι 2 ανεξάρτητοι καθοριστές
της υψηλής περιπατητικής PWV.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς υπό ΠΚ, οι μετρήσεις της βραχιόνιας και αορτικής ΣΑΠ στο ιατρείο είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες μετρήσεις
με 24ωρη περιπατητική καταγραφή, ενώ αυτή διακύμανση δεν παρατηρείται για τον AIx75 και την PWV. Προοπτικές μελέτες απαιτούνται ώστε να
αξιολογηθεί η προγνωστική σημασία των ανωτέρω παραμέτρων σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.
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Η ΗωΣινΟπΕνια ωΣ πΡΟγνωΣτικΟΣ παΡαγΟνταΣ κινΔΥνΟΥ ΕκΒαΣΗΣ
ΕπΕιΣΟΔιων πΕΡιτΟνιτιΔαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΣΕ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ
Ε. Θεοδώρου1, π. τσεκέ2, α. τσίντα1, αιμ. ανδρίκος1
1
2

Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σκοπός: Η ηωσινοπενία αποτελεί προγνωστικό δείκτη αρνητικής έκβασης επεισοδίων περιτονίτιδας σε χειρουργικούς ασθενείς. Σκοπός αυτής της
μελέτης είναι να διερευνήσει εάν υπάρχει συσχέτιση της έκβασης των επεισοδίων περιτονίτιδας με τις μεταβολές των επιπέδων ηωσινοφίλων στο
αίμα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση(ΠΚ) αλλά και με άλλους κλασικούς προγνωστικούς δείκτες.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας και ειδικότερα από 22 ασθενείς (7 γυναίκες και 15 άνδρες) που
εμφάνισαν επεισόδια περιτονίτιδας. Η μέση ηλικία κατά την έναρξη της ΠΚ ήταν 56,7±13,7 έτη, και ο διάμεσος χρόνος σε ΠΚ (μέχρι το 1ο επεισόδιο
περιτονίτιδας) 19,7 μήνες (IQR 4.5-25.6 μήνες). Αναλυθήκαν 81 επεισόδια περιτονίτιδας με πολλαπλές μετρήσεις ηωσινοφίλων την 1η και τις επόμενες ημέρες νοσηλείας και καταγράφηκε η έκβαση της περιτονίτιδας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την εφαρμογή μοντέλων πολλαπλών μετρήσεων.
αποτελέσματα: Οι μεταβολές των επιπέδων των ηωσινοφίλων σχετίζονται αρνητικά με τις διακυμάνσεις των επιπέδων της crp (coef=– 2.81,
p=0.021). Eπιπρόσθετα ασθενείς με ηωσινόφιλα <100 την 1η ημέρα είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από Gram(-)
ή μύκητες (coef=2.4, p=0.006). Εξάλλου σε όλες τις μετρήσεις ασθενείς με Gram (-) είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ηωσινοφίλων
(ΟR=1.01, p=0.05). Παρόλα αυτά η έκβαση της περιτονίτιδας δεν σχετίσθηκε με τα επίπεδα των ηωσινοφίλων αλλά με την ύπαρξη κοιλιακού άλγους
(OR=4.4, p=0.038), τον αύξοντα αριθμό του επεισοδίου (OR=1.22, p=0.032) και τη διάρκεια νοσηλείας σε ημέρες (OR=1.31, p<0.001). Ωστόσο σημειώνεται ότι η έκβαση ήταν αρνητική σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (12 από τα 81), γεγονός που δεν επιτρέπει τη διενέργεια πολυπαραγοντικής ανάλυσης.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με περιτονίτιδα από Gram (-) μικρόβια ή μύκητες παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ηωσινοφίλων σε απόλυτο αριθμό. Τα επίπεδα των ηωσινοφίλων συσχετίζονται αντίστροφα με τα επίπεδα crp κατά το επεισόδιο περιτονίτιδας. Ο αριθμός
των ηωσινοφίλων δεν μπορεί να συσχετισθεί με αρνητική έκβαση του επεισοδίου στην παρούσα μελέτη. Οι κλασικοί δείκτες όπως τα επίπεδα της
crp, τα υποτροπιάζοντα επεισόδια και η διάρκεια νοσηλείας αποτελούν ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες.
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ΜΥκΗτιαΣικΗ πΕΡιτΟνιτιΔα ΣτΗν πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ. Η 20ΕτΗΣ ΕΜπΕιΡια
ΕνΟΣ κΕντΡΟΥ
Λ. τακούλη, Δ. Μπιμπλάκη, ι. Δρούλιας, κ. Σταθόπουλος, Σ. καραφύλλη, π. Βρύσης, Δ. Χατζηγιαννακός
Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ ‘‘Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ’’, Νοσοκομειακή Μονάδα ‘‘Α. Φλέμιγκ’’, Αθήνα

Σκοπός: Στους ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ), η μυκητιασική περιτονίτιδα, συγκριτικά με τη βακτηριακή, αν και πολύ λιγότερο συχνή,
συνοδεύεται από σημαντικά υψηλότερα ποσοστά απώλειας της μεθόδου, νοσηρότητας και θνητότητας. Σκοπός της μελέτης είναι να αναδειχθεί η
20ετής εμπειρία μας σχετικά με τη μυκητιασική περιτονίτιδα.
Υλικό και Μέθοδος: Από τους 80, συνολικά, ασθενείς (χρόνος παρακολούθησης: 3922 ασθενείς-μήνες) που εντάχθηκαν σε ΠΚ, από το 2000 μέχρι
και το 2019, μελετήσαμε, αναδρομικά, τους 6 (7,5%, διάμεση ηλικία: 74.5 έτη, εύρος: 48-80) που παρουσίασαν μυκητιασική περιτονίτιδα. Σε όλους
τους ασθενείς, συγχρόνως με τη χορήγηση αντιβιοτικών, εχορηγείτο, προφυλακτικά, φλουκοναζόλη (100mg/ημέρα).
αποτελέσματα: Καταγράφηκαν, συνολικά, 89 επεισόδια περιτονίτιδας (0,27 επεισόδια/ασθενή-έτος) από τα οποία τα 6(6,7% του συνόλου των
επεισοδίων) οφείλονταν σε μύκητες. Σε 4 (66,6%) ασθενείς, το 2μηνο πριν τη μυκητιασική περιτονίτιδα, χορηγήθηκε αντιμικροβιακή αγωγή για μικροβιακή περιτονίτιδα ή λοίμωξη σχετιζόμενη με τον περιτοναϊκό καθετήρα. Τα απομονωθέντα στελέχη από την καλλιέργεια του περιτοναϊκού
υγρού ήταν 5 του γένους candida (3 albicans, 1 parapsilosis, 1 glabrata) και 1 rhodotula mucilacinosa. Κανείς ασθενής δεν παρουσίασε μυκηταιμία.
Χορηγήθηκαν, συστηματικά, διάφορα αντιμυκητιασικά (φλουκοναζόλη, αμφοτερικίνη Β, γασποφουνγκίνη) για διάμεση διάρκεια 22,5 ημέρες (εύρος:
8-25 ημέρες). Σε όλους τους ασθενείς αφαιρέθηκε ο περιτοναϊκός καθετήρας 2-17 ημέρες (διάμεσος χρόνος: 7,5 ημέρες) από τη γνωστοποίηση
της καλλιέργειας του περιτοναϊκού διαλύματος. Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας ήταν 29,5 ημέρες (εύρος: 18-35 ημέρες). Δύο(33,3%) ασθενείς κατέληξαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 1(16,6%) παρέμεινε μόνιμα στην αιμοκάθαρση και 3(50%) επανεντάχθηκαν στην ΠΚ.
Συμπεράσματα: Στη Μονάδα μας, η μυκητιασική περιτονίτιδα, μολονότι, δεν είναι συχνή επιπλοκή είναι υπολογίσιμη και συνδέεται με αυξημένη
θνητότητα. Η έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, και αφαίρεση του περιτοναϊκού καθετήρα αποτελούν ουσιώδεις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της επιβίωσης ασθενών και μεθόδου.
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ΥπΕΡταΣΗ & αΛΛα ΘΕΜατα Προεδρείο: π. γεωργιανός, α. ανδρίκος
ΜΕΛΕτΗ τΗΣ ΕνΔΟΘΗΛιακΗΣ ΛΕιτΟΥΡγιαΣ αΣΘΕνων ΥπΟ αιΜΟκαΘαΡΣΗ και
πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ ΜΕ τΗ ΧΡΗΣΗ LASER SPECKLE CONTRAST αNALYSIS
(LASCA) ΣτΟ αντιΒΡαΧιΟ
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Μ.-Ε. αλεξάνδρου1,2, Ε. γκαλιαγκούση3, Χ. Λουτράδης1, Χ. Δημητριάδης1, Ε. Μητσόπουλος2, α. Λαζαρίδης3,
Β. νικολαΐδου3, π. Δόλγηρας3, Δ. παπαδοπούλου2, Σ. Δούμα3, αικ. παπαγιάννη1, π. Σαραφίδης1
Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3
Γ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: H ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τη θνησιμότητα σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως
η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ). Νέες μέθοδοι έχουν αναδυθεί επιτρέποντας την εκτίμηση της ενδοθηλιακής αντιδραστικότητας
σε αληθινό χρόνο. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εξετάσει τη μικροκυκλοφορία του δέρματος στον πήχυ με την τεχνική ανάλυσης κοκκιώδους
αντίθεσης με λέιζερ (LAser Speckle Contrast Analysis, LASCA) προ και μετά της εφαρμογής ίσχαιμης απόφραξης σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε
αιμοκάθαρση (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ).
Υλικό και Μέθοδος: 38 ασθενείς υπό ΑΚ αντιστοιχίσθηκαν (αναλογία 1:1) με 38 ασθενείς υπό ΠΚ (ηλικία, φύλο και διάρκεια αιμοκάθαρσης) και 38
μάρτυρες (ηλικία και φύλο). Οι δείκτες δερματικής μικροαγγειακής αντιδραστικότητας που αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο LASCA ήταν οι εξής: άρδευση ηρεμίας, απόφραξης και μετα-αποφρακτικής αντιδραστικής υπεραιμίας (PORH), ο χρόνος έως την επίτευξη μέγιστης αγγειοδιαστολής, η
ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική στη μέγιστη άρδευση, η δερματική αγγειακή αγωγιμότητα (CVC) κατά την ηρεμία και τη μέγιστη αγγειοδιαστολή,
η ποσοστιαία μεταβολή της CVC από την αρχική στη μέγιστη τιμή και το εύρος της απόκρισης PORH (διαφορά μέγιστης και αρχικής τιμής CVC).
αποτελέσματα: Η βασική άρδευση [ΑΚ: 46,97±14,6, ΠΚ: 49,32±18,07, μάρτυρες: 42.02±11.94 μονάδες-άρδευσης-κοκκίδας-λέιζερ (LSPU),
p=0,097] και η μέγιστη μετα-αποφρακτική άρδευση (104,77±28,68 έναντι 109,04±40,77 έναντι 116,96±30,96 LSPU, p=0,238) δε διέφεραν μεταξύ
των ομάδων. Ωστόσο, η μετα-αποφρακτική αγγειακή απόκριση διέφερε σημαντικά, καθώς ο χρόνος έως τη μέγιστη αγγειοδιαστολή (ΑΚ: 7,24±6,99,
ΠΚ: 10,68±9,45, μάρτυρες: 11,11±5,1 sec, p=0,003) και η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική στη μέγιστη μετα-αποφρακτική άρδευση (ΑΚ:
133%±66, ΠΚ: 149%±125, μάρτυρες: 187%±61, p=0,001) βρέθηκαν σημαντικά ελαττωμένοι στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ. Στους ασθενείς αυτούς
βρέθηκαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα μέγιστης CVC, ενός δείκτη της μέγιστης επιστράτευσης τριχοειδών (ΑΚ: 1,05±0,3, ΠΚ: 1,07±0,44, μάρτυρες:
1,57±0,52 LSPU/mmHg, p<0,001), μικρότερη ποσοστιαία αύξηση της CVC (p=0,001) και μικρότερο εύρος της PORH απόκρισης (p=0,001) (μέτρο
της διαφοράς μεταξύ αρχικής και μέγιστης τριχοειδικής επιστράτευσης).
Συμπεράσματα: Με τη χρήση αυτής της καινοτόμου μη-επεμβατικής μεθόδου διαπιστώθηκε ότι η ενδοθηλιακή μετα-αποφρακτική αγγειοδιασταλτική απόκριση του δέρματος είναι παρόμοια μεταξύ ασθενών υπό ΑΚ και ΠΚ και σημαντικά ελαττωμένη συγκριτικά με τους μάρτυρες. Απαιτούνται
μελλοντικές μελέτες για την εκτίμηση των προγνωστικών επιπτώσεων της λειτουργικής αυτής διαταραχής της μικροκυκλοφορίας.

ΜΕΛΕτΗ τΗΣ τΡιΧΟΕιΔικΗΣ πΥκνΟτΗταΣ και των ΜΕταΒΟΛων τΗΣ ΜΕτα απΟ
αΡτΗΡιακΗ απΟΦΡαΞΗ και κατα τΗ ΔιαΡκΕια ΦΛΕΒικΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΔιαΒΗτικΗ και ΜΗ ΔιαΒΗτικΗ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
Μ. Σχοινά1, Χ. Λουτράδης1, Ε. Μέμμος1, Ε. τριανταφυλλίδου2, Ε. παγκοπούλου2, Θ. Δημητρούλας2,
α. γαρύφαλλος2, αικ. παπαγιάννη1, π. Σαραφίδης1
1
2

Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Διαταραχές στην ενδοθηλιακή λειτουργία και στην τριχοειδική κυκλοφορία έχουν σχετισθεί με αυξημένη καρδιαγγειακή και ολική θνητότητα.
Τόσο ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) όσο και η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) έχουν συνδεθεί με μικροαγγειακές βλάβες. Η βιντεο-τριχοειδοσκόπηση
στην κοίτη του όνυχος παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της τριχοειδικής πυκνότητας και των μικροκυκλοφορικών αλλαγών. Αυτή είναι η πρώτη
μελέτη που εξετάζει συγκριτικά παραμέτρους μικροαγγειακής λειτουργίας σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με ΧΝΝ.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 48 διαβητικοί και 48 μη διαβητικοί ενήλικες με ΧΝΝ (eGFR: <90 και ≥15mL/min/1.73m2) σε
αναλογία 1:1 για το φύλο, την ηλικία και το eGFR για καθένα από τα μετρούμενα στάδια της ΧΝΝ (2, 3α, 3β και 4). Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε βιντεο-τριχοειδοσκόπηση κατά τη διάρκεια της οποίας μετρήθηκε η τριχοειδική πυκνότητα σε φάση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια αντιδραστικής υπεραιμίας μετά από 4λεπτη αρτηριακή απόφραξη, καθώς επίσης και μετά από 2λεπτη φλεβική συμφόρηση.
αποτελέσματα: Παρόμοια βασικά δημογραφικά, ανθρωπομετρικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν μεταξύ διαβητικών και μη
διαβητικών ασθενών συνολικά και ανά στάδιο ΧΝΝ. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην τριχοειδική πυκνότητα κατά τη
φάση ηρεμίας μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών, ωστόσο, οι διαβητικοί ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά ελαττωμένη τριχοειδική πυκνότητα κατά τη φάση της αντιδραστικής υπεραιμίας (36.3±3.8 έναντι 38.3±4.3 τριχοειδή/mm2, p=0.022) και κατά τη διάρκεια της φλεβικής συμφόρησης (37.8±4.0 έναντι 39.8±4.2 τριχοειδή/mm2, p=0.015). Κατά την κατηγοριοποίηση των ασθενών ανά στάδιο ΧΝΝ, δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μετρούμενες παραμέτρους στα στάδια 2, 3α και 4. Στο στάδιο 3β, στατιστικά σημαντικά
ελαττωμένη τριχοειδική πυκνότητα παρατηρήθηκε στους διαβητικούς ασθενείς σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς κατά τη φάση ηρεμίας (31.1±2.8
έναντι 33.4±3.4 τριχοειδή/mm2, p=0.044), κατά τη διάρκεια της αντιδραστικής υπεραιμίας (36.8±2.7 έναντι 40.0±4.3 τριχοειδή/mm2, p=0.037) και
κατά τη φλεβική συμφόρηση(38.3±2.8 έναντι 41.5±3.5 τριχοειδή/mm2, p=0.022).
Συμπεράσματα: Η τριχοειδική πυκνότητα κατά τη διάρκεια αντιδραστικής υπεραιμίας μετά από αρτηριακή απόφραξη και κατά τη φλεβική συμφόρηση είναι ελαττωμένη στους διαβητικούς σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς με ΧΝΝ, ένα εύρημα που αποτελεί ένδειξη ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στη μικροαγγειακή λειτουργική βλάβη της ΧΝΝ. Αυτές οι διαφορές είναι
περισσότερο εμφανείς στο στάδιο 3β και λιγότερο εμφανείς σε προηγούμενα και επόμενα στάδια της ΧΝΝ. Λέξεις κλειδιά: τριχοειδική ερήμωση,
βιντεο-τριχοειδοσκόπηση όνυχος, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσος, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.
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Η πΡΟγνωΣτικΗ αΞια τΟΥ ΦΟΡτιΟΥ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ΣΕ ΥπΕΡταΣικΟΥΣ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
κ. Ψούνης¹, Θ. Οικονομάκη2, Χ. γελαδάρη3, Β. Μποσιώλης2, Β. Μαργέλλος2, Χ. Χριστοδουλίδου2,
Ε.α. ανδρεάδης3, Η. Θώδης4, π. πασαδάκης4, Σ. παναγούτσος4
¹ΜΤΝ Κλινική Δάφνης Ιατρικό Αθηνών
²Νεφρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
³Παθολογική Κλινική Κλινικής Ψυχικού Ιατρικό Αθηνών
4
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η αξιολόγηση της προγνωστικης αξίας του φορτίου αρτηριακής πίεσης (ποσοστό παθολογικών μετρήσεων κατά την διάρκεια ημέρας και
νύχτας σε 24ωρη καταγραφή περιπατητικής αρτηριακής πίεσης) σε ασθενείς με υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 140 ασθενείς (90 άνδρες) με υπέρταση υπό αγωγή, χρόνια νεφρική νόσο σταδίου ΙΙΙ- V (eGFR 34,4±15,4 mL/min),
μέσο όρο ηλικίας 65±13 έτη και μέσο όρο αντιυπερτασικών φαρμάκων 2,3±1,2 συμμετείχαν σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης. Κατά την
έναρξη της μελέτης σε κάθε ασθενή έγινε 24ωρη μέτρηση περιπατητικής αρτηριακής πίεσης με 24h Microlife Watch BP O3 μέσω της οποίας υπολογίσθηκε το φορτίο αρτηριακής πίεσης ημέρας και νύχτας. Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης έγινε καταγραφή των νεφρολογικών (διπλασιασμός κρεατινίνης, ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση) και καρδιαγγειακών συμβαμάτων (έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
επαναγγείωση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική αγγειακή νόσος) καθώς και των θανάτων. Για την συσχετιση του φορτίου αρτηριακής πιεσης με καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάματα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox και υπολογίστηκαν με τα
hazard ratios και το 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης τους για κάθε 1% αύξησης του φορτίου αρτηριακής πίεσης.
αποτελέσματα: Από την παρακολούθηση των ασθενών η οποία διήρκησε 38,1±17,9 μήνες, 18 ασθενείς (12.9%) είχαν καρδιαγγειακό σύμβαμα, 37
(26.4%) νεφρολογικό σύμβαμα, απεβίωσαν 8 (5.7%) ενώ 6 ασθενείς χάθηκαν από το follow up. Τα επίπεδα φορτίου αρτηριακής πίεσης ημέρας και
νύχτας ηταν προγνωστικά ως προς τα νεφρικά συμβάματα (HR 1,013 95% CI 1,002-1,025 p=0,02 και HR 1,014 95% CI 1,004-1,025 p=0,009 αντίστοιχα) και μη προγνωστικά ως προς τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τον θάνατο.
Συμπεράσματα: Το φορτίο αρτηριακής πίεσης από την 24ωρη περιπατητική αρτηριακή πίεση παρουσιάζει σημαντική προγνωστική αξία σε υπερτασικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την χρήση της συγκεκριμενής μεθόδου στην κλινική πράξη.

P 115

ΣΥγκΡιτικΗ ΜΕΛΕτΗ των ΔΕικτων ΜΕταΒΛΗτΟτΗταΣ τΗΣ αΡτΗΡιακΗ πιΕΣΗΣ
ΜΕταΞΥ αΣΘΕνων ΥπΟ πΕΡιτΟναΪκΗ καΘαΡΣΗ και αΣΘΕνων ΥπΟ
αιΜΟκαΘαΡΣΗ ή ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
Μ.-Ε. αλεξάνδρου1,2, Χ. Λουτράδης1, Δ. Σαρρής1, ν. κουρής1, Μ. Σχοινά1, γ. τζανής1, Χ. Δημητριάδης1,
Β. Σαχπεκίδης3, Δ. παπαδοπούλου2, Ε. γκαλιαγκούση4, αικ. παπαγιάννη1, G. Parati5, π. Σαραφίδης1
Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
4
Γ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
5
Department of Cardiovascular, Neura l, and Metabolic Sciences, San Luca Hospital, Istituto Auxologico Italiano and Department of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy
1
2

Σκοπός: Η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνησιμότητας
σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση (ΑΚ). Η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της ΑΠ σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να μελετηθούν συγκριτικά οι δείκτες μεταβλητότητας ασθενών υπό ΠΚ, υπό ΑΚ καθώς και ασθενών προ-τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ).
Υλικό και Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν δεδομένα από 38 ασθενείς υπό ΠΚ, 76 ασθενείς υπό ΑΚ (αντιστοιχισμένοι ως προς ηλικία, φύλο και
διάρκεια εξωνεφρικής κάθαρσης) σε αναλογία 1:2 και 38 ασθενείς ΧΝΝ σταδίου 2-4 (αντιστοιχισμένοι ως προς ηλικία και φύλο) σε αναλογία 1:1.
Οι εξεταζόμενοι δείκτες μεταβλητότητας [τυπική απόκλιση (SD), σταθμισμένη τιμή SD (wSD), συντελεστής μεταβλητότητας (CV) και μέση πραγματική
μεταβλητότητα (ARV)] υπολογίστηκαν βάσει δεδομένων της 48ωρης (ΠΚ, ΑΚ) και 24ωρης (ΧΝΝ) περιπατητικής καταγραφής της ΑΠ.
αποτελέσματα: Μεταξύ ασθενών υπό ΠΚ και ΑΚ δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ωστόσο όλοι οι εξετασθέντες δείκτες μεταβλητότητας ήταν αριθμητικά υψηλότεροι στις δύο αυτές ομάδες συγκριτικά με τους ασθενείς με ΧΝΝ. Η συστολική ARV ανευρέθη σημαντικά
υψηλότερη στην ΠΚ και την ΑΚ συγκριτικά με τη ΧΝΝ κατά τη διάρκεια των δύο 24ώρων, αλλά και σε αμφότερες τις ημερήσιες περιόδους και τη
δεύτερη νύκτα (1ο-24ωρο: ΠΚ: 11,86±3,19, ΑΚ: 11,23±3,45, ΧΝΝ: 9,81±2,49, p=0,016, 2ο-24ωρο: ΠΚ: 12,18±4,11, ΑΚ: 12,96±4,57, ΧΝΝ:
9,81±2,49, p<0,001). Η ανάλυση της διαστολικής ARV και της συστολικής και διαστολικής wSD ανέδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στον τύπο εμβύθισης (dipping) σε όλες τις περιόδους που μελετήθηκαν.
Συμπεράσματα: Οι δείκτες μεταβλητότητας είναι παρόμοιοι μεταξύ των ασθενών υπό ΠΚ και ΑΚ και υψηλότεροι συγκριτικά με τους αντίστοιχους
ασθενείς με ΧΝΝ. Παρά την απουσία οξέων μεταβολών του όγκου, οι ασθενείς υπό ΠΚ εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα της ΑΠ.
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Σκοπός: Ο επιπολασμός της υπέρτασης στους ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση είναι εξαιρετικά υψηλός και ο έλεγχος της ανεπαρκής. Προηγούμενα δεδομένα σχετικά με την περιπατητική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) στην περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) είναι ελάχιστα. Σκοπός της μελέτης είναι
να συγκρίνει το προφίλ της ΑΠ μεταξύ των δύο μεθόδων καθώς και με αυτό ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε αυτή τη μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-control) συμπεριλήφθηκαν 38 ασθενείς υπό ΠΚ, 76 ασθενείς υπό ΑΚ (στάθμιση
για: ηλικία, φύλο και διάρκεια κάθαρσης) και 38 ασθενείς ΧΝΝ σταδίου 2-4 (στάθμιση για: ηλικία, φύλο). Οι ασθενείς υπό ΠΚ και ΑΚ υποβλήθηκαν
σε 48-ωρη, ενώ οι ασθενείς με ΧΝΝ σε 24ωρη περιπατητική καταγραφή. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων της ΑΠ 48ώρου, 1ου και 2ου
24ώρου, καθώς και των αντίστοιχων περιόδων ημέρας-νύχτας. Για την αξιολόγηση της επίδρασης της μεθόδου και του χρόνου στο προφίλ της περιπατητικής ΑΠ σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση εφαρμόσθηκε το μοντέλο ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.
αποτελέσματα: Τα επίπεδα της συστολικής και διαστολικής ΑΠ (ΣΑΠ-ΔΑΠ) ήταν αριθμητικά αλλά όχι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στους
ασθενείς υπό ΠΚ συγκριτικά με την ΑΚ, κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων μελέτης. Η ΣΑΠ ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς υπό ΠΚ
και ΑΚ συγκριτικά αυτούς με ΧΝΝ (ΠΚ: 138,38±20,97, ΑΚ: 133,75±15,5, ΧΝΝ: 125,52±13,4 mmHg, p=0,003, ΠΚ έναντι ΧΝΝ: p=0,003, ΑΚ έναντι
ΧΝΝ: p=0,041) στο σύνολο και κατά τις περιόδους ημέρας-νύχτας. Η ΔΑΠ εμφάνισε παρόμοια τάση σε όλες τις περιόδους που εξετάστηκαν (ΠΚ:
82,34±15,22, HD: 80,47±11,13, ΧΝΝ: 76,81±7,82, p=0,108), με τη διαφορά να είναι σημαντική μόνο κατά τη δεύτερη νύχτα. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων δεν ανέδειξε επίδραση της μεθόδου κάθαρσης στην περιπατητική ΑΠ.
Συμπέρασμα: Τα επίπεδα ΣΑΠ κα ΔΑΠ είναι παρόμοια μεταξύ ασθενών υπό ΠΚ και ΑΚ και υψηλότερα από αυτά που παρατηρούνται σε ασθενείς
με ΧΝΝ. Η μέθοδος υποκατάστασης δεν επηρεάζει το προφίλ της περιπατητικής ΑΠ.

αΡτΗΡιακΗ ΣκΛΗΡια ΣΕ παιΔια και ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΥγκΕκαΛΥΜΜΕνΗ και αΛΗΘΗ
ΥπΕΡταΣΗ
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Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση των φαινοτύπων της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) σε υγιή παιδιά και εφήβους και η διερεύνηση της επίδρασης των φαινοτύπων και των παραμέτρων της ΑΠ στην 24ωρη ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (24h-Pulse Wave Velocity, 24h-PWV).
Υλικό και Μέθοδος: Σε 85 υγιή παιδιά και έφηβους, 6-18 ετών, από επιδημιολογική μελέτη μέτρησης της ΑΠ σε σχολεία, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο και 24ωρη καταγραφή της ΑΠ και του 24h-PWV.
Αποτελέσματα: Στον πληθυσμό της μελέτης 45(54,9%) παιδιά ήταν νορμοτασικά, 8(9,7%) είχαν υπέρταση λευκής μπλούζας, 19(23,2%) συγκεκαλυμμένη υπέρταση και 10(12,2%) αληθή υπέρταση. Οι εκτιμώμενες μέσες τιμές του 24h-PWV ήταν 4,79m/s (95%CI 4,65-4,94) σε παιδιά με αληθή
υπέρταση, 4,72m/s (95%CI 4,62-4,82) στη συγκεκαλυμμένη υπέρταση, 4,38m/s (95%CI 4,23-4,54) στην υπέρταση λευκής μπλούζας και 4,33m/s
(95%CI 4,26-4,40) στα νορμοτασικά (αληθής/συγκεκαλυμμένη υπέρταση vs νορμοτασικά/υπέρταση λευκής μπλούζας p<0,001 και p<0,005, αντίστοιχα).Τα z-scores του δείκτη μάζας σώματος και της συστολικής ΑΠ σχολείου δεν προέβλεπαν την υπέρταση στην 24ωρη καταγραφή της ΑΠ.
Το z-score της συστολικής ΑΠ ιατρείου συσχετίστηκε με 1,74 φορές αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης στην 24ωρη καταγραφή της ΑΠ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση με ανεξάρτητες μεταβλητές τη συστολική ΑΠ στο σχολείο, το ιατρείο, την ημέρα και τη νύχτα, μόνο η μέση συστολική ΑΠ
ημέρας και νύχτας προέβλεπαν το αυξημένο 24h-PWV (Β=0,14, 95%CI 0,10-0,18, B=0,07, 95%CΙ 0,04-0,11, p<0,001, αντίστοιχα). Επίσης, η
αληθής και η συγκεκαλυμμένη υπέρταση αναδείχτηκαν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για το 24h-PWV μετά από διόρθωση για την ηλικία,
το φύλο και το z-score του δείκτη μάζας σώματος (Β=0,38, 95%CI 0,26-0,50, B 0,46, 95%CΙ, 0,30-0,62, p<0,001, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Η αρτηριακή σκληρία σε παιδιά και εφήβους συσχετίζεται με τη μέση τιμή της ΑΠ από την 24ωρη καταγραφή της. Η υπέρταση
(συγκεκαλυμμένη και αληθής) στην 24ωρη καταγραφή της ΑΠ συσχετίζεται ανεξάρτητα με υψηλότερες τιμές 24h-PWV συγκριτικά με την υπέρταση
λευκής μπλούζας και τη φυσιολογική ΑΠ.
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Η ΔιακΟπΗ τΗΣ αναΣτΟΛΗΣ τΟΥ ΣΥΣτΗΜατΟΣ ΡΕνινΗΣ αγγΕιΟταΣινΗΣ
ΒΕΛτιωνΕι τΗν ΕΡΥΘΡΟπΟιΗΣΗ και ΜΕιωνΕι τΗν ΕπιπτωΣΗ τΗΣ αναιΜιαΣ ΣΕ
αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣπΛαΣτικΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ ΧαΜΗΛΟΥ κινΔΥνΟΥ
γ. παυλίδης1, Σ.γ. παπαγεωργίου1, π. γιαννακόπουλος2, π. νικολόπουλος2, Ο. τσοτσορού2, Β. παππά1,
Δ. Β. Βλαχάκος2
Αιματολογική Μονάδα και 2Νεφρολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική
Νοσολογία, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

1

Εισαγωγή: Η αναστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης (ΣΡΑ) μέσω της χορήγησης αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου (αΜΕΑ) ή
αναστολέων του υποδοχέα της αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) έχει συνδεθεί με μείωση του αιματοκρίτη ή/και αναιμία σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις.
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν η διακοπή των αναστολέων του ΣΡΑ βελτιώνει την ερυθροποίηση σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο (ΜΔΣ) χαμηλού κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδος: Εβδομήντα τέσσερις ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες παρόμοιας ηλικίας και φύλου. Η ομάδα
Α συμπεριέλαβε 20 υπερτασικούς ασθενείς που διέκοψαν τους αναστολείς του ΣΡΑ και έλαβαν αντιυπερτασική αγωγή διαφορετικής κατηγορίας.
Η ομάδα Β συμπεριέλαβε 26 υπερτασικούς ασθενείς που συνέχισαν να λαμβάνουν αΜΕΑ/ΑΥΑ, ενώ η ομάδα Γ συμπεριέλαβε 28 ασθενείς που δεν
είχαν λάβει ποτέ αΜΕΑ/ΑΥΑ. Οι μισοί από τους ασθενείς κάθε ομάδος βρίσκονταν υπό θεραπεία με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη
(rHuEPO). Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε στην πρώτη επίσκεψη και ακολούθως στους 3, 6 και 12 μήνες.
αποτελέσματα: Μετά από 3 μήνες, η ομάδα Α παρουσίασε σημαντική αύξηση της αιμοσφαιρίνης (1,7±1 έναντι 0,4±0,3 και 0,4±0,3g/dL, p=0,009)
και του αιματοκρίτη (5±1,4 έναντι 1,2±0,9 και 1,1±0,8%, p=0,015) σε σύγκριση με τις ομάδες Β και Γ. Η περαιτέρω βελτίωση των τιμών στην ομάδα
Α οδήγησε σε μείωση της επίπτωσης της αναιμίας από 100% σε 60% των ασθενών (p=0,043). Στην υποομάδα των ασθενών που δεν είχαν λάβει
ποτέ rHuEPO, η αιμοσφαιρίνη αυξήθηκε στην ομάδα Α, αλλά μειώθηκε στις ομάδες Β και Γ μετά από 12 μήνες (p<0,05). Μεταξύ των ασθενών που
ελάμβαναν rHuEPO μεγαλύτερη ελάττωση στη δόση της rHuEPO παρατηρήθηκε στους 12 μήνες στην ομάδα Α σε σύγκριση με τις ομάδες Β και Γ
(18% έναντι 4% και 5% αντίστοιχα, p=0,035).
Συμπεράσματα: Η διακοπή της χορήγησης αΜΕΑ/ΑΥΑ σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλού κινδύνου ακολουθείται από
σημαντικού βαθμού αποκατάσταση της ερυθροποίησης μετά από 12 μήνες.
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Η αΞιΟΛΟγΗΣΗ τΗΣ αΥτΟΜατΟπΟιΗΜΕνΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ιατΡΕιΟΥ ΣΕ
ΥπΕΡταΣικΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
κ. Ψούνης¹, Θ. Οικονομάκη2, Β. Μποσιώλης2, Β. Μαργέλλος2, Χ. Χριστοδουλίδου2, Ε.α. ανδρεάδης3,
Χ. γελαδάρη3, Θ. αποστόλου4, Η. Θώδης5, π. πασαδάκης5, Σ. παναγούτσος5
ΜΤΝ Κλινική Δάφνης Ιατρικό Αθηνών
²Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
³Παθολογική Κλινική Κλινικής Ψυχικού Ιατρικό Αθηνών
4
Νεφρολογική Κλινική Αττικό Θεραπευτήριο
1
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Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η σύγκριση μετρήσεων αυτοματοποιημένης και συμβατικής αρτηριακής πίεσης ιατρείου με μετρήσεις περιπατητικής αρτηριακής πίεσης
ημέρας σε 24ωρη καταγραφή, λαμβάνοντας την τελευταία τεχνική ως εξέταση αναφοράς, σε ασθενείς με υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο.
Υλικό και Μέθοδος: Συμμετείχαν 140 ασθενείς (90 άνδρες) με υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου ΙΙΙ- V (eGFR 34,4±15,4 mL/min), μέσο
όρο ηλικίας 65±13 έτη και μέσο όρο αντιυπερτασικών φαρμάκων 2,3±1,2 σε μια συγχρονική μελέτη. Σε κάθε ασθενή έγιναν μετρήσεις αρτηριακής
πίεσης με 3 διαφορετικές μεθόδους, συμβατική ιατρείου, αυτοματοποιημένη ιατρείου (μέσος όρος 3 μετρήσεων σε ήσυχο δωμάτιο όπου ο ασθενής
ήταν μόνος) με Microlife WatchBP Office και 24ωρη μέτρηση περιπατητικής αρτηριακής πίεσης με 24h Microlife Watch BP O3, σε δύο διαδοχικές
ημέρες. Για τη σύγκριση των μετρήσεων αρτηριακής πίεσης των τριών ανωτέρω μεθόδων χρησιμοποιήθηκε αρχικά το Anova test και έπειτα Bonferroni test για πολλαπλές συγκρίσεις.
αποτελέσματα: Η μέση συστολική αυτοματοποιημένη πίεση ιατρείου ήταν 133,5±17,4 mmHg και η μέση ημέρας με 24ωρη καταγραφή ήταν
131,6±15,8 mmHg ενώ η μέση συστολική πίεση ιατρείου ήταν σαφώς μεγαλύτερη 150,8±21 mmHg. Όσον αφορά στη διαστολική πίεση ο μέσος
όρος με την αυτοματοποιημένη μέθοδο ήταν 77±12 mmHg και η μέση ημέρας με την 24ωρη καταγραφή της ημέρας ήταν 76,9±11,2mmHg ενώ η
μέση διαστολική πίεση ιατρείου ήταν 83,7±12,4 mmHg. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε οτι συστολικές και διαστολικές πιέσεις ιατρείου
έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,0001) συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες πιέσεις της αυτοματοποιημένης μεθόδου και της 24ωρης καταγραφής ημέρας ενώ όταν συγκρίθηκαν οι τελευταίες 2 μέθοδοι μεταξύ τους ήταν σχεδόν ταυτόσημες (p=1,0)
Συμπεράσματα: H τεχνική αυτοματοποιημένης αρτηριακής πίεσης ιατρείου παρέχει συγκρίσιμες τιμές αρτηριακής πίεσης με το μέσο όρο περιπατητικής αρτηριακής πίεσης ημέρας σε υπερτασικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, υποστηρίζοντας τη χρήση της αυτοματοποιημένης αρτηριακής πίεσης ιατρείου στη κλινική πράξη.
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Η πΡΟγνωΣτικΗ αΞια τΗΣ αΥτΟΜατΟπΟιΗΜΕνΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ιατΡΕιΟΥ
ΣΕ ΥπΕΡταΣικΟΥΣ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
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κ. Ψούνης , Θ. Οικονομάκη , Β. Μποσιώλης , Β. Μαργέλλος , Χ. Χριστοδουλίδου , Ε.α. ανδρεάδης ,
Θ. αποστόλου4, Ρ. Θεοδωρέλλου5, α. Μιχαλόπουλος6, Η. Θώδης7, π. πασαδάκης7, Σ. παναγούτσος7
1

2

2

2

2

3

ΜΤΝ Κλινική Δάφνης Ιατρικό Αθηνών
Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
3
Παθολογική Κλινική Κλινικής Ψυχικού Ιατρικό Αθηνών
4
Νεφρολογική Κλινική Αττικό Θεραπευτήριο
5
Ιδιωτικό Νεφρολογικό Ιατρείο
6
ΜΧΑ Αθηναϊκό Κέντρο Νεφρού
7
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
1
2

Σκοπός: Η αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας των μετρήσεων αρτηριακής πίεσης με την μέθοδο της αυτοματοποιημένης αρτηριακής πίεσης ιατρείου σε ασθενείς με υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 140 ασθενείς (90 άνδρες) με υπέρταση υπό αγωγή, χρόνια νεφρική νόσο σταδίου ΙΙΙ- V (eGFR 34,4±15,4 mL/min),
μέσο όρο ηλικίας 65±13 έτη και μέσο όρο αντιυπερτασικών φαρμάκων 2,3±1,2 συμμετείχαν σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης. Στην έναρξη
της μελέτης σε κάθε ασθενή έγιναν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης με 2 διαφορετικές μεθόδους, συμβατική ιατρείου και αυτοματοποιημένη ιατρείου
(μέσος όρος 3 μετρήσεων σε ήσυχο δωμάτιο όπου ο ασθενής ήταν μόνος) με Microlife WatchBP Office. Κατα την διάρκεια της παρακολούθησης
έγινε καταγραφή των νεφρολογικών (διπλασιασμός κρεατινινης, ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση) και καρδιαγγειακών συμβαμάτων (έμφραγμα του
μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, επαναγγείωση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική αγγειακή νόσος). Για την συσχέτιση
των τιμών αρτηριακής πίεσης με τα καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάματα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox και υπολογίστηκαν με τα hazard ratios και το 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης τους για κάθε 1mmHg αύξησης αρτηριακής πίεσης.
αποτελέσματα: Από την παρακολούθηση των ασθενών η οποία διήρκησε 38,1±17,9 μήνες, 18 ασθενείς (12.9%) είχαν καρδιαγγειακό σύμβαμα και
37 (26.4%) νεφρολογικό σύμβαμα. Οι συστολικές πιέσεις με την αυτοματοποιημένη μέθοδο ήταν προγνωστικές ως προς τα καρδιαγγειακά συμβάματα ή τον συνδιασμό (HR 1,035 95% CI 1,008-1,063 p=0,012 και HR 1,019 95% CI 1,003-1,035 p=0,023 αντίστοιχα) αλλά δεν ήταν προγνωστικές
ως προς τα νεφρικά συμβάματα. Οι συστολικές πιέσεις της συμβατικής μεθόδου και οι διαστολικές και των δύο μεθόδων δεν ήταν προγνωστικές.
Συμπεράσματα: Η αυτοματοποιημένη αρτηριακή πίεση ιατρείου, τουλάχιστον ως προς τις συστολικές τιμές, παρουσιάζει σημαντική προγνωστική
αξία σε υπερτασικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την χρήση της συγκεκριμενής μεθόδου στην κλινική πράξη.

ΜΕΜΒΡανωΔΗΣ ΣπΕιΡαΜατΟπαΘΕια & καΡΔιαγγΕιακΟΣ κινΔΥνΟΣ

Ε.π. ανδρονικίδη1, Χ.Δ. Σκόνδρα1, Ρ. γεωργίου1, Δ. τερεντές-πρίντζιος2, π. κρόκου2, γ. τσούκα1,
Χ. Βλαχόπουλος2, Θ. αποστόλου2, Χ. Χριστοδουλίδου2
1
2

Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνης Γ. Μπίλλης» ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Εκδηλώσεις της ιδιοπαθούς μεμβρανώδους σπειραματοπάθειας (ΙΜΣ) όταν αυτή συνοδεύεται από νεφρωσικό σύνδρομο, αποτελούν το
οίδημα, η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση και η υπολευκωματιναιμία. Τα καρδιαγγειακά συμβάματα ή οι θάνατοι είναι κατά δύο με τρεις φορές υψηλότεροι σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό. Οι αρτηριακοί βιοδείκτες όπως η αρτηριακή σκληρία και τα ανακλώμενα
κύματα αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθούν αυτοί οι αρτηριακοί βιοδείκτες
σε ασθενείς με ΙΜΣ και να γίνει συσχέτιση με την αγωγή έναντι του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης που λαμβάνουν.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 40 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη ΙΜΣ, με μέσο όρο ηλικίας 60,3±13,3 έτη (24 άνδρες), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μέτρηση καρωτιδομηριαίας ταχύτητας σφυγμικού κύματος (cfPWV) και του αορτικού δείκτη ενίσχυσης – δείκτη ανακλώμενων κυμάτων
(AΙx@75). Οι 35 από τους 40 ασθενείς ελάμβαναν αντιϋπερτασική αγωγή, εκ των οποίων 24 αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACEIs) και 11 αγωγή με ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ (ARBs).
αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς είχαν cfPWV=8,0±1,6m/s και AIx@75=26±12%. Σε ασθενείς υπό αντιϋπερτασική αγωγή, η χορήγηση
ACEΙs συσχετίστηκε σε πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμική παλινδρόμησης με στατιστικά σημαντικά μικρότερες τιμές του αορτικού δείκτη ενίσχυσης σε σχέση με τους ασθενείς σε αγωγή με ARBs (25% vs 33%, p=0.042). Επίσης υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ηλικίας (p=0.021),
της συστολικής αρτηριακής πίεσης (p=0.046) με μεγαλύτερες τιμές του AIx@75, ενώ η καρδιακή συχνότητα και το φύλο δε συσχετίστηκαν με τον
AIx@75. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το είδος της αντιϋπερτασικής αγωγής και του cfPWV.
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ΙΜΣ που μελετήθηκαν παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές αρτηριακών βιοδεικτών από τις αναμενόμενες για την ηλικία,
το φύλο και την αρτηριακή τους πίεση. Η μακροχρόνια παρακολούθηση τους για την μελλοντική εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου είναι σημαντική
και ενδεχομένως η θεραπεία με ACEΙs να είναι πιο ωφέλιμη σε σχέση με αυτήν των ARBs.
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ΣΥΣΧΕτιΣΕιΣ γνωΣιακων ΛΕιτΟΥΡγιων ΜΕ τΗν κΕντΡικΗ αΟΡτικΗ πιΕΣΗ ΣΕ
ΥπΕΡταΣικα παιΔια και ΕΦΗΒΟΥΣ
κ. Χρυσαΐδου1, Β. κώτσης2, α. Χαίνογλου1, Θ. νίκα1, Δ. γίδαρης1, Δ. Ζαφειρίου1, Σ. Σταμπουλή1
1
2

Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»
Γ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση πιθανών διαφορών σε τεστ γνωσιακών λειτουργιών σε παιδιά και εφήβους με ιδιοπαθή
και δευτεροπαθή υπέρταση και η μελέτη συσχετίσεων με παραμέτρους της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και την κεντρική αορτική πίεση.
Υλικό και Μέθοδος: 46 παιδιά και έφηβοι με δευτεροπαθή υπέρταση και 46 παιδιά και έφηβοι με ιδιοπαθή υπέρταση (αντιστοίχιση 1/1 για την
ηλικία και το φύλο) υποβλήθηκαν σε 24ωρη καταγραφή ΑΠ, μετρήσεις της κεντρικής αορτική πίεσης και της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος,
καθώς σε εκτίμηση των γνωσιακών λειτουργιών με το ερωτηματολόγιο BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) την έκδοση για
γονείς και την έκδοση για εφήβους.
αποτελέσματα: Οι ασθενείς με δευτεροπαθή υπέρταση είχαν χειρότερη απόδοση με υψηλότερα Τ σκορ στο τομέα της μεταγνώσης (Μetacognition,
MI) στα ερωτηματολόγια των γονέων (51,19±8,92 vs. 47,56±7,49, p<0,05), και των εφήβων (49,62±9,08 vs. 42,09±7,88, p=0,001) σε σύγκριση με
τα παιδιά με ιδιοπαθή υπέρταση. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στα Τ σκορ της ρύθμισης της συμπεριφοράς (Behavior Regulation Index, BRI), στη
μέση ΑΠ (ΜΑΠ) ημέρας και νύχτας και στην τιμή της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος. Ωστόσο, τα παιδιά με δευτεροπαθή υπέρταση είχαν υψηλότερη κεντρική αορτική πίεση (p =0,05) και χαμηλότερο δείκτη μάζα σώματος (p<0,001). Στην ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) η κεντρική
αορτική πίεση συσχετιζόταν με το MI Τ σκορ (B=0,95, 95%CI 0,02-1,87, p <0,05), και το BRI T σκορ των γονέων (B=1,14, 95%CI 0,07-2,21, p<0,05),
και το MI T score των εφήβων (B=1,48, 95%CI 0,39-2,56, p<0,05), ανεξάρτητα από τη ΜΑΠ, την ηλικία, το φύλο, την αιτιολογία της υπέρτασης
(πρωτοπαθή/δευτεροπαθή) και την αντιυπερτασική θεραπεία (ναι/όχι).
Συμπεράσματα: Τα παιδιά και έφηβοι με δευτεροπαθή υπέρταση εμφανίζουν χαμηλότερη απόδοση στις γνωσιακές λειτουργίες στον τομέα της
μεταγνώσης. Η υψηλή κεντρική αορτική πίεση έχει πιθανόν καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη εμφάνιση γνωσιακών διαταραχών σε υπερτασικά παιδιά
και εφήβους.
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ΒΡαΧΥπΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕταΒΛΗτΟτΗτα τΗΣ αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ
Χνν ΣταΔιΟΥ 2, 3α, 3β και 4 ΜΕ και ΧωΡιΣ ΣακΧαΡωΔΗ ΔιαΒΗτΗ
Μ. Σχοινά1, Χ. Λουτράδης1, ι. Μηνοπούλου1, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Θ. Δημητρούλας2, Μ. Δούμας3,
α. γαρύφαλλος2, α. καραγιάννης3, αικ. παπαγιάννη1, π. Σαραφίδης1
Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
1
2

Σκοπός: Η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ) είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα και θνησιμότητα
σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Έως τώρα δεδομένα έχουν δείξει ότι η ΜΑΠ αυξάνει σταδιακά με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί αν ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για τη ΜΑΠ. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν
να εξετάσει τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με ΧΝΝ.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 48 διαβητικοί και 48 μη διαβητικοί ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ έλαβαν μέρος (eGFR: <90 και ≥15mL/min/1.73m2),
αντιστοιχισμένοι 1:1 για την ηλικία, το φύλο και τον eGFR για κάθε ένα στάδιο της ΧΝΝ (2, 3α, 3β και 4). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 24ωρη
περιπατητική καταγραφή της ΑΠ με τη συσκευή Mobil-O-Graph. Η βραχιόνιος μεταβλητότητα της ΑΠ υπολογίσθηκε με επικυρωμένες εξισώσεις
υπολογισμού. Η τυπική απόκλιση [standard deviation (SD)], η σταθμισμένη τυπική απόκλιση [weighted SD (wSD)], ο συντελεστής διακύμανσης [coefficient of variation (CV)] και η μέση πραγματική μεταβλητότητα [average real variability (ARV)] της ΑΠ υπολογίσθηκαν κατά το 24ωρο και κατά τις
περιόδους ημέρας και νύχτας με επικυρωμένες εξισώσεις υπολογισμού.
αποτελέσματα: Στο σύνολο του πληθυσμού, τα επίπεδα της περιπατητικής συστολικής ΑΠ ήταν σημαντικά υψηλότερα στους διαβητικούς ασθενείς
σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς σε όλες τις περιόδους που εξετάστηκαν. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές για την περιπατητική διαστολική ΑΠ στο σύνολο ή στα επιμέρους στάδια της ΧΝΝ. Στο σύνολο, η SD (15.43±4.34 έναντι 13.38±3.35, p=0.011), η wSD (14.41±4.11 έναντι
12.53±3.19, p=0.014) και η ARV (10.94±2.75 έναντι 9.46±2.10, p=0.004) της 24ωρης συστολικής ΑΠ βρέθηκαν υψηλότερες στους διαβητικούς
ασθενείς σε σχέση με τους μη διαβητικούς. Επιπρόσθετα, η SD (11.04±2.39 έναντι 9.80±2.28, p=0.010), η wSD (10.30±2.52 έναντι 9.05±1.99,
p=0.008), ο CV (14.77±3.05 έναντι 13.14±2.96, p=0.009) και η ARV (8.23±2.10 vs 7.10±1.33, p=0.002) της 24ωρης διαστολικής ΑΠ διέφεραν επίσης
μεταξύ των δύο ομάδων. Στα στάδια 2 και 3α της ΧΝΝ, οι δείκτες της ΜΑΠ ήταν μη σημαντικά υψηλότεροι σε ασθενείς με ΣΔ. Στο στάδιο 3β
ωστόσο, η SD (16.30±4.52 έναντι 11.35±2.62, p=0.003), η wSD (15.42±4.54 έναντι 10.77±2.30, p=0.004) και η ARV (12.46±3.19 έναντι 8.34±2.07,
p=0.001) της 24ωρης συστολικής ΑΠ, καθώς επίσης και ο CV της 24ωρης διαστολικής ΑΠ (14.84±3.63 έναντι 12.18±1.91, p=0.035) ήταν υψηλότερα
στους διαβητικούς σε σχέση με τους μη διαβητικούς ασθενείς. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στο στάδιο 4.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με ΣΔ παρουσιάζουν αυξημένη ΜΑΠ στα στάδια 2, 3α και 3β της ΧΝΝ (μετρίως επηρεασμένη νεφρική λειτουργία). Η
διαφορά αυτή, ωστόσο, δεν είναι εμφανής σε ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ σταδίου 4.

22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

e-POSTERS

| 93

καΡΔιΟναπνΕΥΣτικΗ ΕΦΕΔΡΕια ατΟΜων ΜΕ KAI ΧωΡιΣ ΧΡΟνια νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
ΜΕτΡΟΥΜΕνΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ τΗΣ καΡΔιΟαναπνΕΥΣτικΗΣ ΔΟκιΜαΣιαΣ αΣκΗΣΗΣ:
Μια ΣΥΣτΗΜατικΗ αναΣκΟπΗΣΗ και ΜΕτα-αναΛΥΣΗ ΜΕΛΕτων
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Εισαγωγή: Η μειωμένη ικανότητα για άσκηση αποτελεί συχνό εύρημα των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και προγνωστικό δείκτη νοσηρότητας και θνητότητας. Διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες των σκελετικών μυών, δυσλειτουργία
του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αναιμία, κατάθλιψη, και άλλα εμπλέκονται στη μειωμένη σωματική δραστηριότητα των ασθενών με ΧΝΝ.
Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης (cardiopulmonary exercise testing, CPET) για την αξιολόγηση της ικανότητας προς άσκηση ασθενών με ΧΝΝ σε σύγκριση με άτομα χωρίς ΧΝΝ.
Υλικό και Μέθοδος: Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν η μέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου στο μέγιστο της δοκιμασίας (VO2peak). Η
αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε τρεις μηχανές βιβλιογραφικών αναφορών(PubMed, Web of Science και Scopus), και πρακτικά συνεδρίων και
αποσκοπούσε στην ανεύρεση μελετών που συγκρίνουν παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας άσκησης ασθενών με ΧΝΝ έναντι ατόμων
χωρίς ΧΝΝ.
αποτελέσματα: Από 4944 βιβλιογραφικές αναφορές που εντοπίστηκαν αρχικά, τα κριτήρια εισαγωγής πληρούσαν 29 μελέτες. Από αυτές, 25 μελέτες με 2213 συμμετέχοντες παρείχαν πλήρη δεδομένα και συμπεριλήφθηκαν στην μετα-ανάλυση. Οι τιμές VO2peak των ασθενών με ΧΝΝ ήταν
σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές των ατόμων χωρίς ΧΝΝ(SMD:-1.40, 95%CI[-1.68, -1.13]). Οι τιμές της κατανάλωσης οξυγόνου στον
αναερόβιο ουδό(SMD:-1.06, 95%CI[-1.34, -0.79]), του μέγιστου παραγόμενου έργου(WMD:-58.26, 95%CI[-74.14, -42.38]), και του πηλίκου ανταλλαγής αερίων(WMD:-0.02, 95%CI[-0.05, 0.01]) ήταν επίσης χαμηλότερες στους ασθενείς με ΧΝΝ σε σχέση με αυτούς χωρίς ΧΝΝ. Σε 3 μελέτες
που συγκρίθηκαν ασθενείς με ΧΝΝ και ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς ΧΝΝ, οι πρώτοι εμφάνισαν υψηλότερες τιμές VO2peak (WMD:
6.60, 95%CI[3.02, 10.18]).
Συμπεράσματα: Οι τιμές της VO2peak και άλλων συχνά μετρούμενων παραμέτρων της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας άσκησης ήταν χαμηλότερες σε ασθενείς με ΧΝΝ συγκριτικά με ομάδες ελέγχου χωρίς ΧΝΝ, υποδεικνύοντας χαμηλότερη καρδιοαναπνευστική εφεδρεία στους πρώτους.
Αντιθέτως οι ασθενείς με ΧΝΝ είχαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

ΣΥγκΡιτικΗ ΜΕΛΕτΗ των ΕπιπΕΔων και τΟΥ πΡΟΦιΛ τΗΣ πΕΡιπατΗτικΗΣ
αΡτΗΡιακΗΣ πιΕΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΔιαΒΗτικΗ και ΜΗ ΔιαΒΗτικΗ ΧΡΟνια
νΕΦΡικΗ νΟΣΟ
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Σκοπός: Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2. Η επίπτωση της
υπέρτασης αυξάνει σταδιακά με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν ο ΣΔ αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα
που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και προχωρημένη βλάβη στη μακροκυκλοφορία σε ασθενείς με ΧΝΝ. Σκοπός της μελέτης
είναι να συγκρίνει τα επίπεδα και τις τάσεις της περιπατητικής ΑΠ σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με ΧΝΝ.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά έλαβαν μέρος στη μελέτη 48 διαβητικοί και 48 μη διαβητικοί ενήλικες με ΧΝΝ (eGFR: <90 και ≥15mL/min/1.73m2),
αντιστοιχισμένοι 1:1 για την ηλικία, το φύλο και το eGFR για κάθε στάδιο της ΧΝΝ (2, 3α, 3β και 4). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 24ωρη περιπατητική μέτρηση ΑΠ με τη συσκευή Mobil-O-Graph. Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση του διαβήτη και του χρόνου στη διαμόρφωση των
24ωρων επιπέδων της ΑΠ, πραγματοποιήθηκε αμφίδρομη mixed ANOVA ανάλυση για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις χρησιμοποιώντας ωριαία
διαστήματα.
αποτελέσματα: Συνολικά, οι διαβητικοί ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη 24ωρη συστολική ΑΠ (132.13±10.71 έναντι 124.16±11.45,
p=0.001) και παρόμοια 24ωρη διαστολική ΑΠ (75.00±8.43 έναντι 74.62±6.86, p=0.809) σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς ΣΔ. Επιπλέον, η 24ωρη βραχιόνιος ΑΠ ήταν υψηλότερη στους διαβητικούς ασθενείς (57.13±9.60 έναντι 49.54±10.89, p<0.001) στο σύνολο του πληθυσμού. Παρόμοια τάση
ήταν εμφανής στα στάδια 2, 3β και 4 της ΧΝΝ, στα οποία οι διαβητικοί παρουσιάζαν οριακά υψηλότερα επίπεδα συστολικής ΑΠ σε σύγκριση με
τους μη διαβητικούς. Η επίδραση του ΣΔ ήταν εμφανής στα διαφορετικά χρονικά σημεία στα επίπεδα της συστολικής ΑΠ της 24ωρης περιόδου
[F=18.766, p<0.001, partial η2=0.261]. Οι τάσεις των μέσων επιπέδων της διαστολικής ΑΠ διέφεραν οριακά σε ασθενείς με ή χωρίς ΣΔ [F=3.782,
p=0.057, partial η2=0.067].
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα της περιπατητικής συστολικής ΑΠ είναι υψηλότερα και το προφίλ τους διαφέρει στους ασθενείς με ΧΝΝ και ΣΔ σε
αντίθεση με τους μη διαβητικούς. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να σηματοδοτούν έναν υψηλότερο κίνδυνο καρδαγγειακών συμβαμάτων σε διαβητικούς
ασθενείς με ΧΝΝ.
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ΜΕιωΣΗ τΟΥ αιΜατΟκΡιτΗ ΜΕτα ΧΟΡΗγΗΣΗ αναΣτΟΛΕων τΟΥ ΣΥΣτΗΜατΟΣ
ΡΕνινΗΣ αγγΕιΟταΣινΗΣ
α. Σαρδέλη, π. γιαννακόπουλος, Μ. καραγιάννης, Ο. τσοτσορού, π. νικολόπουλος, π. γούναρη,
Σ. καλογεροπούλου, Σ. κατσούδας, Δ. Μπαχαράκη, Δ. Βλαχάκος
Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σκοπός: Η μελέτη της μείωσης του αιματοκρίτη μετά την χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου (αΜΕΑ) και αναστολέων του υποδοχέα
της αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: 17 κλινικές μελέτες σε υπερτασικούς, νεφροπαθείς, διαβητικούς, καρδιοπαθείς και πνευμονοπαθείς όπου χορηγήθηκαν αΜΕΑ
και ΑΥΑ.
αποτελέσματα: Όπως φαίνεται από το Γράφημα, η μεταβολή του αιματοκρίτη μετά χορήγηση αΜΕΑ ή ΑΥΑ κυμαίνεται από 1 έως 10 ποσοστιαίες
μονάδες. Η μείωση του αιματοκρίτη (ΔHt %) από την αναστολή του Συστήματος Ρενίνης Αγγειοτενσίνης (ΣΡΑ) είναι εμφανέστερη σε ασθενείς με
υψηλότερους αιματοκρίτες ή όπου απαιτούνται όλα τα διαθέσιμα ερεθίσματα για την ερυθροποίηση, όπως σε ασθενείς με πολυερυθραιμία, καρδιακή
ή/και νεφρική ανεπάρκεια. Η πτώση του αιματοκρίτη με αναστολείς ΣΡΑ είναι δοσοεξαρτώμενη και αντιστρόφως ανάλογη του αρχικού αιματοκρίτη
(Baseline Ht%).
Συμπεράσματα: Η συμμετοχή του ΣΡΑ στην ερυθροποίηση φαίνεται σε περιπτώσεις, όπου απαιτούνται όλα τα διαθέσιμα ερεθίσματα για την ερυθροποίηση και αντιστρόφως η πτώση του αιματοκρίτη καθίσταται περισσότερο εμφανής, όταν υπάρχει αυξημένος αρχικός αιματοκρίτης. Η πληροφορία αυτή έχει κλινική σημασία στην θεραπευτικό χειρισμό διαφόρων πληθυσμών, που λαμβάνουν αναστολείς του ΣΡΑ.
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Ο ΡΟΛΟΣ τΗΣ ΔιατΡΟΦΗΣ και τΗΣ αΣκΗΣΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΜΕ ΣακΧαΡωΔΗ
ΔιαΒΗτΗ τΥπΟΥ ιι αναΛΟγα ΜΕ τΗν ΗΛικια
M. ασλανίδου, ι. γριβέας
Νεφρολογική Κλινική 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ, ανάλογα με την ηλικία τους, το επίπεδο της
φυσικής τους δραστηριότητας και τις διαιτητικές τους συνήθειες σε σχέση με τη μεσογειακή διατροφή.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ χωρισμένοι σε δύο ηλικιακά επίπεδα (κάτω των 60 και άνω των 60 ετών). Η προσέγγισή
τους έγινε με τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων που σχετίζονταν με ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία και ατομικό ιστορικό.
Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες χρησιμοποιήθηκε το MedDietScore, βασικό εργαλείο αποτίμησης του βαθμού υιοθέτησης της Ελληνικής Παραδοσιακής Διατροφής / Μεσογειακής Δίαιτας (Panagiotakos DB et al 2007) ενώ για τον έλεγχο της φυσικής δραστηριότητας έγινε χρήση της ελληνικής έκδοσης της Διεθνούς Κλίμακας Φυσικής Δραστηριότητας – International Physical Activity Questionnaire –IPAQ (Papathanasiou et al,
2009).
αποτελέσματα: H ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις συνήθειες της διατροφής και της άσκησης διαβητικών ασθενών. Σχεδόν όλοι οι
ερωτηθέντες καταναλώνουν 2-3/εβδομάδα μη επεξεργασμένα δημητριακά, ενώ η συχνότητα κατανάλωσης πατάτας, φρούτων, λαχανικών, οσπρίων
συνηθίζεται στις 3 φορές/εβδομάδα. Τα ψάρια, κόκκινο κρέας και πουλερικά καταναλώνονται από 1 ως 3 φορές/εβδομάδα. Τα γαλακτοκομικά και
το ελαιόλαδο έχουν καθημερινή χρήση. Το αλκοόλ περιορίζεται σε χρήση 1-2 ποτηριών/ εβδομάδα. Οι ασθενείς δεν αφιερώνουν ιδιαίτερο χρόνο
σε έντονη σωματική δραστηριότητα. Είναι θετικό το γεγονός ότι αφιερώνεται χρόνος για περπάτημα περισσότερο από 10 λεπτά την ημέρα, μακριά
όμως από τα αναγκαία επίπεδα καθημερινής φυσικής δραστηριότητας. Απογοητευτικό είναι το ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες περνούν μεγάλο
μέρος της ημέρας τους σε καθιστή θέση είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι τους.
Συμπέρασμα: O έλληνας διαβητικός ασθενής, ανεξαρτήτου ηλικίας, φαίνεται να ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις αρχές της μεσογειακής διατροφής, απέχει όμως αρκετά από τα επιθυμητά επίπεδα καθημερινής φυσικής δραστηριότητας.
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