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17. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ
ΑΘΔΝΧΝ ΠΟΤ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ (A/K) Δ
ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (ΦΠΚ)
Ξαλζνπνχινπ Κ., Μαθξίδεο Γ., Κηάηνπ Β., Υαηδεαζιαλίδνπ Υ., Μηραιφπνπινο Απ.,
Κνηδαδάκεο Ν.
Νεθπολογικό Σμήμα Γ.Ν. Βέποιαρ
Δηζαγσγή: ε ζπρλφηεηα απνηπρίαο ηεο πεξηηνλατθήο κεζφδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο
αηκνθάζαξζεο κε απνηέιεζκα πεξηζζφηεξνη πεξηηνλατθνί αζζελείο λα κεηαθέξνληαη ζηελ
αηκνθάζαξζε παξά ην αληίζεην. θνπφο καο ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θιηληθήο
πνξείαο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ΦΠΚ.
Μέζνδνη: κειεηήζακε ηνπο θαθέινπο 237 αζζελψλ καο (ειηθίαο 66±13 έηε, 51,9% άληξεο)
πνπ ζεξαπεχνληαλ κε ΦΠΚ θαηά ηα έηε 1990-2009, νξίδνληαο σο νκάδα Α απηνχο πνπ
ζεξαπεχνληαλ εμ’ αξρήο κε ΦΠΚ (n=209) θαη Β απηνχο πνπ άιιαμαλ κέζνδν απφ A/K ζε
ΦΠΚ (n=28).
Απνηειέζκαηα: νη αζζελείο ηεο νκάδαο Β ήηαλ λεφηεξνη απφ ηελ νκάδα Α φηαλ άξρηζαλ
ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο (66 έλαληη 60,1 έηε, p<0,05), ιηγφηεξνη είραλ Γ (48% έλαληη 21%,
p<0,05), ελψ δελ δηέθεξαλ σο πξνο ην θχιν. Αθνξνχζαλ ην 7,2% ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ κε
κέζν ρξφλν ζεξαπείαο κε A/K ηνπο 50,59 ±44,21 κήλεο.
Ζ έιιεηςε αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο ήηαλ ε ζπρλφηεξε αηηία αιιαγήο κεζφδνπ (83,3%). Δπηά
αζζελείο παξνπζίαδαλ ζνβαξή θαξδηαγγεηαθή αζηάζεηα θαηά ηελ A/K θαη κία αζζελήο
δπζαλεμία ζηελ επαξίλε. Καλέλαο δελ επέιεμε αιιαγή κεζφδνπ νηθεηνζειψο.
πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο Hb, αιβνπκίλεο, PTH θαη Kt/V ησλ νκάδσλ Α θαη Β αληίζηνηρα θαηά
ηελ έλαξμε ηεο ΦΠΚ παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο ηηκέο Hb (10,6±1,38 έλαληη
11,1±1,86mg/dl, p<0,05), PTH (250,5±235 έλαληη 428,7±324pgr/ml, p<0,05) θαη
ρακειφηεξεο ηηκέο Kt/V (2,4 ±0,51 έλαληη 1,9±0,3, p<0,05). Αληίζεηα, δελ δηέθεξαλ νη ηηκέο
Ζb, αιβνπκίλεο θαη PTH θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΦΠΚ, φπσο επίζεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ
πεξηηνλίηηδσλ.
Ζ ζπλνιηθή επηβίσζε ηεο νκάδαο Β ππφ ΦΠΚ ήηαλ θαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα Α
(33,071 έλαληη 45,5 κήλεο, p<0,05), ρσξίο φκσο απηή λα θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη άκεζα απφ
ηνλ παξάγνληα ηεο αιιαγήο κεζφδνπ. Σξεηο αζζελείο επαλήιζαλ ζηελ A/K ιφγσ επηπινθψλ.
πκπεξάζκαηα:
Ζ αιιαγή απφ A/K ζε ΦΠΚ αθνξά αζζελείο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ αηκνθάζαξζε.
Ζ θιηληθή πνξεία ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ ζηελ ΦΠΚ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ
εμ΄ αξρήο πεξηηνλατθψλ.
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