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Δηζαγσγή: Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφληα αηκνθάζαξζε εκθαλίδνπλ αξθεηά ζπρλά
απμεκέλνπο δείθηεο θιεγκνλήο ιφγσ ζπλδξφκνπ ππνζξεςίαο-θιεγκνλήο (malnutritioninflammation) αιιά θαη ηεο απμεκέλεο πξνδηάζεζεο ηνπο ζε ινηκψμεηο (ππνθιηληθέο θαη κε).
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ απηψλ ζε πξννπηηθή βάζε
είλαη επηβεβιεκέλε, αιιά ν θαιχηεξνο βηνδείθηεο ηεο θιεγκνλήο ηεο αηκνθάζαξζεο δελ είλαη
αθφκα γλσζηφο. Δμεηάζακε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο δχν πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελνπο ηέηνηνπο δείθηεο (ΣΚΔ θαη CRP) ζηνπο αζζελείο ηεο κνλάδαο καο.
Αζζελείο θαη κέζνδνη: Όινη νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αηκνθάζαξζε ζην Νεθξνινγηθφ
Ηλζηηηνχην Γεκήηξηνο Βαιήο κεηαμχ 1/3/2009-15/9/2010. Σα εξγαζηεξηαθά ησλ αζζελψλ
απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο εμήρζεζαλ απφ ην ειεθηξνληθφ θάθειν θαη
απνζεθεχηεθαλ ζε ςεθηαθή βάζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη κεηξήζεηο απηέο αλαιχζεθαλ
κε παξακεηξηθά κε γεληθεπκέλα πξνζζεηηθά γξακκηθά κνληέια (Generalized Additive Mixed
Models, GAMMs). Σα GAMMs είλαη εμειηγκέλα εξγαιεία παιηλδξφκεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε
δηεξεχλεζε ζχλζεησλ ζρέζεσλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ αξξψζηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο απηήο εμεηάζακε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ θιεγκνλήο (ΣΚΔ, CRP) θαη
αηκαηνθξίηε (HCT επεξεάδεη ηελ ΣΚΔ), MCHC (δείθηεο ζηδεξνπελίαο), αιβνπκίλεο (δείθηεο
ζξέςεο θαη malnutrition-inflammation) ζηαζκίδνληαο ηελ κε-παξακεηξηθή παιηλδξφκεζε γηα
φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο.
Απνηειέζκαηα: ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1/3/2009-15/9/2010 είρακε πιήξε δεδνκέλα γηα
123 απφ ηνπο 167 αζζελείο πνπ είραλ αηκνθαζαξζεί ζην θέληξν καο. Ζ ειηθία ησλ αζζελψλ
ήηαλ 65,6±14,4 ρξφληα (εχξνο ειηθηψλ 25-97), κε ρξφλν παξακνλήο ζε ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο 8,2±5,9 ρξφληα. 52% ησλ αζζελψλ είλαη άληξεο, ελψ 60% ησλ αζζελψλ ηεο
κνλάδαο καο ππνβάιινληαη ζε online αηκνδηαδηήζεζε. Σαπηφρξνλεο κεηξήζεηο ΣΚΔ θαη CRP
ήηαλ δηαζέζηκεο ζε 438 δεηγκαηνιεςίεο κε κέζε ηηκή ± ηελ ΜCHC (p=0.4). Ζ κεπαξακεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ΣΚΔ θαη ησλ ππφινηπσλ 3 κεηαβιεηψλ δείρλεηαη ζην ρήκα
1. Ωο αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζρεδφλ γξακκηθή κείσζε ηεο
ΣΚΔ. πγθέληξσζε αιβνπκίλεο πάλσ απφ 3.5 g/dl ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο TKE, ζε
αληίζεζε κε ηελ παξαηήξεζε φηη ηηκέο αιβνπκίλεο θάησ απφ 3 g/dl δελ έρεη θακία επίδξαζε
ζηηο ηηκέο ηεο ΣΚΔ. Αληίζεηα, απμεκέλεο ηηκέο CRP δελ ζπλνδεχνληαη παξά απφ κηθξή
ζρεηηθά αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ΣΚΔ. Απμεκέλεο ηηκέο CRP ζπζρεηίδνληαλ κε ρακειέο ηηκέο
αιβνπκίλεο (p=0.02).
πκπέξαζκα: Ζ ΣΚΔ δελ απνηειεί ηδηαίηεξα επαίζζεην δείθηε θιεγκνλήο ζε αζζελείο ππφ
αηκνθάζαξζε, κε δεδνκέλε ηελ εμάξηεζε ηεο απφ πνιιαπινχο παξάγνληεο. Ζ πνιχπινθε
ζρέζε κεηαμχ αιβνπκίλεο θαη ΣΚΔ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζε θπζηθνρεκηθνχο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ εμέηαζε ηεο ΣΚΔ. πλάγεηαη φηη ε ΣΚΔ δελ είλαη θαιφο δείθηεο
ηνπ ζπλδξφκνπ ππνζξεςίαο-θιεγκνλήο κηα θαη δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ρακειέο ηηκέο
αιβνπκίλεο. Κξίλεηαη φηη ε CRP απνηειεί ηνλ θαηαιιειφηεξν επξέσο δηαζέζηκν βηνδείθηε
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ.
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