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Δηζαγσγή - θνπφο : Xξφληα ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή θαη αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε
ζπζρεηίδνληαη ζηε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. Ο ιηπψδεο ηζηφο παξάγεη πνιιέο νξκφλεο
(ιηπνθίλεο πεξηιακβάλνληαο ηελ ιεπηίλε, ξεζηζηίλε, παξάγνληα λεθξσζεο ηνπ φγθνπ-α,
αληηπνλεθηίλε, νηζηξνγφλα), νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ ηφζν ηελ ζπζηεκαηηθή θιεγκνλψδε
απάληεζε, φζν θαη ηελ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δξάζε ηνπ ιηπψδνπο
ηζηνχ ζπλεηζθέξεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ νζηνχ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζρέζεο δεηθηψλ θιεγκνλήο θαη κεηαβνιηθψλ
δεηθηψλ ζε αζζελείο ππφ λεθξηθή ππνθαηάζηαζε.
Μέζνδνο: Mειεηήζακε 96 αζζελείο (42 ζε αηκνδηαδηήζεζε, HDF, 34 ζε θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε, HD θαη 20 ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε, PD) θαη 24 πγηείο κάξηπξεο ηεο ίδηαο
ειηθίαο θαη δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Ζ ηλζνπιίλε, ε παξαζνξκφλε (i-PTH), ε ιεπηίλε θαη ε β2κηθξνζθαηξίλε (β2Μ) ππνινγίζζεθαλ ξαδηναλνζνινγηθά. H ρεκεηνηαθηηθή πξσηείλε-1 ησλ
κνλνθπηηάξσλ (MCP-1) θαη ε ππεξεπαίζζεηε CRP (hsCRP) κεηξήζεθαλ κε ELISA.H
αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ππνινγίζζεθε κε ηνλ δείθηε HOMA-IR, ελψ επίζεο ππνινγίζζεθε
ν ιφγνο νιηθή ρνιεζηεξφιε/HDL ρνιεζηεξφιε (Chol/HDL), ε αιθαιηθή θσζθαηάζε (ΑLP)
θαη ηα πξντφληα Ca x P.
Έγηλε ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπσο
θαη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ θιεγκνλήο θαη ησλ κεηαβνιηθψλ δεηθηψλ.
Απνηειέζκαηα : Οη αζζελείο ζε HDF παξνπζίαζαλ παξφκνηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ Chol/HDL κε
ηελ νκάδα ειέγρνπ, ελψ φιεο νη νκάδεο ησλ αζζελψλ είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο
ηλζνπιίλεο, HOMA-IR, i-PTH, ιεπηίλεο, β2Μ, hsCRP, ΑLP θαη Ca x P απφ ηελ νκάδα
ειέγρνπ. Οη αζζελείο ζε HD παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κε ηνπο αζζελείο ζε PD,
ελψ νη PD αζζελείο είραλ ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε i-PTH θαη ΑLP απφ ηηο άιιεο νκάδεο
αζζελψλ. Παξαηεξήζακε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο MCP-1 θαη ηνπ ιφγνπ
Chol/HDL (r=0,303, p=0,003).H ιεπηίλε ζπζρεηίζζεθε ζεηηθά κε ηελ ηλζνπιίλε, ηνλ HOMAIR θαη ηελ hsCRP (r=0,315, p=0,004, r=0,221 p=0,04 θαη r=0,341, p=0,002
αληίζηνηρα).Δπίζεο, ε β2Μ παξνπζίαζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ HOMA-IR θαη ηελ hsCRP
(r=0,302, p=0,003 θαη r=0,257 p=0,01 αληίζηνηρα).Ο HOMA-IR ζπζρεηίζζεθε αληίζεηα κε ηα
πξντφληα Ca x P (r=-0,251, p=0,01), ελψ παξαηεξήζακε επίζεο αληίζεηε ζρέζε κε ηελ i-PTH
θαη ηελ ΑLP, αλ θαη ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή.
πκπέξαζκα : Οη αζζελείο ζε λεθξηθή ππνθαηάζηαζε έρνπλ ζεκαληηθνχο δείθηεο θιεγκνλήο
θαη κεηαβνιηθνχο δείθηεο απμεκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο. Ο ιηπψδεο ηζηφο κέζσ ηεο
ιεπηίλεο κάιινλ πξνάγεη ηελ θιεγκνλή θαη κεηψλεη ηελ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ίζσο ζπκβάιιεη ζην ρακειφ κεηαβνιηζκφ ηνπ νζηνχ.
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