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Δηζαγσγή: Σα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ αζζελψλ κε
ρξφληα λεθξηθή λφζν (ΥΝΝ). Ζ παζνθπζηνινγία ηεο θαξδηαθήο λφζνπ ζηε ΥΝΝ είλαη
πνιππαξαγνληηθή πεξηιακβάλνληαο εθηφο απφ θιαζζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ (ππέξηαζε,
δπζιηπηδαηκία, ζαθραξψδεο δηαβήηεο) θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπξαηκία
(ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο, ρξφληα θιεγκνλή, νμεηδσηηθφ ζηξεο). Ζ αζβέζησζε ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ζπληζηά πξνγλσζηηθφ δείθηε εμέιημεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη
επηβίσζεο ησλ αζζελψλ.
θνπφο ηεο κειέηεο: Πξφθεηηαη γηα πξννπηηθή κειέηε κέηξεζεο ηνπ δείθηε αζβέζησζεο ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ (coronary artery calcification score, CAC score) ζε αζζελείο κε ρξφληα
λεθξηθή λφζν ζηαδίνπ ΗΗΗ θαη IV θαη ζε πγηείο κάξηπξεο κε ηε κέζνδν ηεο αμνληθήο
ηνκνγξαθίαο κε ιεπηέο ηνκέο. πιιέρζεθαλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε παξνπζία παξαγφλησλ
θηλδχλνπ (π.ρ. θάπληζκα, ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία), ελψ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία
ππνινγίζζεθε κε βάζε ηνλ ηχπν MDRD.
Απνηειέζκαηα: Μειεηήζεθαλ 49 αζζελείο (άλδξεο/γπλαίθεο 26/23, ειηθίαο 61.3 ± 13.2 έηε)
κε ΥΝΝ ζηαδίνπ ΗΗΗ θαη IV θαη 49 κάξηπξεο ρσξίο λεθξηθή λφζν κε ίδηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά (άλδξεο/γπλαίθεο 26/23, ειηθίαο 58.4 ± 5.5 έηε). Ζ κέζε ηηκή ηεο
ππνινγηζζείζαο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο (eGFR) γηα ηνπο αζζελείο κε ΥΝΝ ήηαλ 32.32 ±12.52
ml/min/1.73m2, ελψ γηα ηνπο κάξηπξεο ήηαλ 84.2±9.3 ml/min/1.73m2. Αζβέζησζε ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ παξαηεξήζεθε ζην 79.6% ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ έλαληη 59.2% ησλ
καξηχξσλ (CAC score >0). Ζ δηάκεζε ηηκή ηνπ CAC score ζηνπο αζζελείο κε ΥΝΝ ήηαλ 139
(IQR: 23-321) έλαληη 61 (IQR: 6-205) ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ (p=0.007). Ο ζηαηηζηηθφο
έιεγρνο ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα φινπο ηνπο εμεηαζζέληεο έδεημε φηη ην
CAC score ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία (p=0.0001), ην αλδξηθφ θχιν (p=0.029) θαη ηελ
παξνπζία ππέξηαζεο (p=0.001). ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ ε αζβέζησζε ησλ ζηεθαληαίσλ
αγγείσλ παξνπζίαδε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην δείθηε θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ φπσο
ππνινγίζηεθε κε ην Framingham risk score (p=0.0001). Διέγρζεθε επίζεο ε ζρέζε ηνπ CAC
score κε ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ην δεπηεξνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ ρσξίο σζηφζν λα
αλαδεηρζεί ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Δληνχηνηο ε νκάδα ησλ αζζελψλ κε πςειέο ηηκέο
CAC score (>401) παξνπζίαδαλ πςειφηεξεο ηηκέο παξαζνξκφλεο (p=0.037) θαη κεησκέλε
θάζαξζε θξεαηηλίλεο (p=0.09).
πκπέξαζκα: Οη αζζελείο κε ρξνλία λεθξηθή λφζν ζηαδίνπ ΗΗΗ θαη IV παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθά πςειφηεξν CAC score ζπγθξηηηθά κε ηνπο πγηείο κάξηπξεο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ
παξνχζα κειέηε επηβεβαηψζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ CAC score κε ηελ ειηθία, ην αλδξηθφ θχιν
θαη ηελ ππέξηαζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα απηά ρξήδνπλ επηπξφζζεηεο κειέηεο,
αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ κε ηελ εμέιημε ηεο αζβέζησζεο ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ.
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