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27. Ζ ΠΡΧΣΔΨΝΖ NGAL Χ ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΟΞΔΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ
ΒΛΑΒΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΚΛΗΝΗΚΑ ΟΒΑΡΖ
ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ
Κνπθνπιάθε Μ1, ππξφπνπινο Υ,2 Υνλδξνγηάλλεο Π1, Παπαρξήζηνπ Δ1, Μεηζή Δ1,
Καιθαξέληδνο Φ2, Γνχκελνο Γ1
1
Νεθπολογικό Κένηπο, 2 Υειποςπγική Κλινική
Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Παηπών
Δηζαγσγή: Ζ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΟΝΑ) πνπ εκθαλίδεηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο απνηειεί ζνβαξή επηπινθή πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή
λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα. Ζ αλαγλψξηζε πξψηκσλ δεηθηψλ νμείαο λεθξηθήο βιάβεο
απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο
ΟΝΑ. Ζ πξσηεΐλε NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) έρεη αλαγλσξηζζεί
ηειεπηαία σο έλαο πξψηκνο δείθηεο νμείαο λεθξηθήο βιάβεο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο
είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο NGAL σο πξψηκνπ δείθηε νμείαο λεθξηθήο βιάβεο ζε αζζελείο κε
θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία (BMI: >50) πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε κε
ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή καθξάο έιηθαο.
Αζζελείο θαη κέζνδνο: Μειεηήζεθαλ 23 αζζελείο ( Α/Γ 12/11 ), ειηθίαο 39 ± 9 εηψλ, κε
θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία (ΒΜΗ: 55.8 ± 3.0) πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρνινπαγθξεαηηθή
εθηξνπή καθξάο έιηθαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο NGAL έγηλε κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν ζε 3
δείγκαηα νχξσλ απφ θάζε αζζελή. Ζ ζπιινγή ησλ νχξσλ γηλφηαλ πξνεγρεηξεηηθά (1ν
δείγκα), 2-6 ψξεο κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (2ν δείγκα) θαη ηελ πξψηε κεηεγρεηξεηηθή
εκέξα (3ν δείγκα). Ζ πξνγλσζηηθή αμία ηεο NGAL αμηνινγήζεθε κε βάζε ηελ πνξεία ηεο
λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζζελψλ θαηά ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.
Απνηειέζκαηα: Ζ λεθξηθή ιεηηνπξγία ησλ αζζελψλ, φπσο απηή εθηηκήζεθε κε ηελ
ππνινγηδφκελε θάζαξζε θξεαηηλίλεο (eGFR), ήηαλ 90.88 ± 26.48 ml/min/1.73 m2
πξνεγρεηξεηηθά, 99.61 ± 25.9 ml/min/1.73 m2 κεηεγρεηξεηηθά θαη 101.78 ± 31.16
ml/min/1.73 m2 ηελ 5ε κεηεγρεηξεηηθά εκέξα. Οη κεηξήζεηο ηεο NGAL ζηα ηξία δείγκαηα
νχξσλ ησλ αζζελψλ ήηαλ 21.8 ng/mL (δηαθχκαλζε 4.2-125.1), 3.9 ng/mL (δηαθχκαλζε 0314.8) θαη 13.5 ng/mL (δηαθχκαλζε 0.6-369.1), αληίζηνηρα. Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα θαηά
ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν παξαηεξήζεθε ζε 2 απφ ηνπο 23 αζζελείο, ν έλαο εθ ησλ
νπνίσλ ρξεηάζηεθε ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κε αηκνθάζαξζε. Οη ηηκέο
NGAL ζηα ηξία δείγκαηα νχξσλ ηνπ ελφο εθ ησλ 2 αζζελψλ κε ΟΝΑ ήηαλ 34, 314.8 θαη
359.3 ng/mL, ελψ ηνπ άιινπ 5.2, 3.9 θαη 369.1 ng/mL αληίζηνηρα.
πκπέξαζκα: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο NGAL ζηα νχξα αζζελψλ κε θιηληθά ζνβαξή
παρπζαξθία πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο
καθξάο έιηθαο είλαη πηζαλφ λα απνηειεί πξψηκν δείθηε νμείαο λεθξηθήο βιάβεο. Ο κηθξφο
αξηζκφο ησλ αζζελψλ δελ επηηξέπεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε
γηα ηελ επηβεβαίσζε ή κε ησλ επξεκάησλ απηψλ.
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