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21. ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΟΠΑΘΖ
ΤΠΔΡΠΑΡΑΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΖ ΑΓΧΓΖ ΜΔ ΗΝΑΚΑΛΔΣΖ
Θενθάλεο Απνζηφινπ1 , Κιπηαηκλήζηξα Βνπδνχξε1, Γιπθεξία Σζνχθα1, Θενδψξα
Οηθνλνκάθε1, Γεκήηξηνο-Αλέζηεο Μνπηδνχξεο1, Γεκήηξεο Μπάθνπιεο1, Ησάλλεο
Λνπθφπνπινο2, Βαζίιεηνο Βνπγάο2, ππξίδσλ Γξαθφπνπινο2, Νηθνιέηηα Νηθνινπνχινπ1
1 Νεθπολογικό Σμήμα, ΓΝΑ “Ο Δςαγγελιζμόρ”
2 Μονάδα Μεηαμόζσεςζηρ Οπγάνων, ΓΝΑ “Ο Δςαγγελιζμόρ”
θνπφο: Ζ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο αγσγήο κε ηλαθαιζέηε
ζηε ζεξαπεία ππεξαζβεζηηαηκίαο θαη αλζεθηηθνχ ππεξπαξαζπξενεηδηζκνχ ζε αζζελείο κε
λεθξηθή κεηακφζρεπζε.
Μέζνδνη: Παξαθνινπζήζακε 24 αζζελείο (17 άλδξεο – 7 γπλαίθεο, κέζεο ειηθίαο 56±11
έηε,), κε ζηαζεξή λεθξηθή ιεηηνπξγία (εθηηκψκελν GFR, MDRD) ηνπιάρηζηνλ γηα 3 κήλεο
πξν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ. Γεθαεπηά αζζελείο ήηαλ ζε αγσγή κε θπθινζπνξίλε, 5 κε
ηαθξφιηκνπο θαη 2 κε εβεξφιηκνπο. H έλαξμε ρνξήγεζεο ζηλαθαιζέηεο (30-90 mg/εκ), έγηλε
27±31 κήλεο κεηά ηε κεηακφζρεπζε, ιφγσ ππεξαζβεζηηαηκίαο θαη αλζεθηηθνχ ζηε ζπλήζε
ζεξαπεία ππεξπαξαζπξενεηδηζκνχ (αλάινγα βηηακίλεο D).Παξαθνινπζήζακε ηελ
παξαζνξκφλε, ην αζβέζηην θαη θψζθνξν ηνπ νξνχ, θαζψο θαη ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξν θαη
κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζηλαθαιζέηεο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ δνθηκαζία t-test θαηά
δεχγε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχγθξηζε κεηαβιεηψλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
Απνηειέζκαηα: Ζ παξαζνξκφλε θαη ην αζβέζηην νξνχ κεηψζεθαλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο
ζηλαθαιζέηεο. Ζ λεθξηθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηα επίπεδα θσζθφξνπ ηνπ νξνχ δε
κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά ζηνπο 6,12 θαη 24 κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία (απνηειέζκαηα ζηνλ
Πίλαθα 1 (p ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ηηκέο), ελψ δελ ππήξμαλ θξίζεηο ππαζβεζηηακίαο θαη
άιιεο ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο..
eGFR(MDRD)
(ml/min/1.73m2)
Παραζορκόλε (pmol/l)
Αζβέζηηο ορού (mg/dl)
Φωζθόρος ορού (mg/dL)

Βαζηθή ηηκή
48±19

6 κήλες
50±23

p
0.267

12 κήλες
45±14

p
0.094

24 κήλες
44±13

P
0.255

236±129
10,8±0,9
3±0,5

139±59
10,3±0,7
3,7±1,5

0.004
0.027
0.112

180±85
10,3±0,7
3,1±0,5

0.005
0.001
0.22

118±40
9.8±0,4
2,8±0,3

0.004
0.001
0.458

πκπεξάζκαηα: ε αζζελείο κε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη αλζεθηηθφ ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ
(ηξηηνπαζή) ε πξνζζήθε ηεο ζηλαθαιζέηεο ζηελ ζπλήζε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ, θαη γηα
καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα επέηξεςε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζεξαπεία ηνπ. Τπήξμε ζεκαληηθή
κείσζε ηεο παξαζνξκφλεο θαη ηνπ αζβεζηίνπ νξνχ, ρσξίο παξελέξγεηεο θαη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ζηα επίπεδα θσζθφξνπ νξνχ. Ζ νπζία απηή απνηειεί
έηζη έλα πξφζζεην φπιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ κεηαβνιηθήο νζηηθήο λφζνπ ησλ
αζζελψλ κε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη ίζσο επηηξέςεη ηελ κείσζε ηεο δηελέξγεηαο
παξαζπξενεηδεθηνκψλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο.
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