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Νεθπολογικό Σμήμα, «Ασιλλοπούλειο» Νοζοκομείο Βόλος
Σα επίπεδα Mg2+ ηνπ νξνχ ηειεπηαία έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν, ηηο
αγγεηαθέο επαζβεζηψζεηο θαη κε ηελ επηβίσζε αθφκε ησλ αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε.
θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ Mg2+ ηνπ νξνχ κε ηηο
επαζβεζηψζεηο θνηιηαθήο ανξηήο ζε αζζελείο ζε ρξφληα αηκνθάζαξζε.
Μειεηήζεθαλ 81 αζζελείο ζε αηκνθάζαξζε κέζεο ειηθίαο 64,2±14,1 εηψλ, κε δηάκεζε
δηάξθεηα ζηελ αηκνθάζαξζε 76,7 κήλεο (απφ 9 έσο 233 κήλεο). Τπνινγίζζεθε ε κέζε ηηκή
ησλ κεληαίσλ ειέγρσλ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο γηα ην καγλήζην, αζβέζηην, θψζθνξν, γηλφκελν
αζβεζηίνπ-θσζθφξνπ, αιθαιηθή θσζθαηάζε, αθέξαηε παξαζνξκφλε, Kt/V, ιεπθσκαηίλε.
Οη ΔΚΑ εθηηκήζεθαλ κε πιάγηα απιή αθηηλνγξαθία νζθπτθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Βαζκνινγήζεθε ε χπαξμε αζβεζηψζεσλ απφ 0-3, ρσξηζηά ζηελ πξφζζηα θαη νπίζζηα
επηθάλεηαο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηεο απέλαληη ησλ 4 πξψησλ
νζθπτθψλ ζπνλδχισλ. Έηζη ε κέγηζηε αζβέζησζε βαζκνινγείηαη κε 24. Ζ ζηαηηζηηθή
ζπζρέηηζε έγηλε κε Correlations θαηά Pearson’s θαη Spearman’s, θαη ζηε ζπλέρεηα κε
multiple regression analysis.
Ζ δηάκεζε ηηκή ηεο θιίκαθαο αζβέζησζεο ησλ αζζελψλ ήηαλ 8 (percentiles 25-75% 2-17).
Οη κέζεο ηηκέο γηα καγλήζην, αζβέζηην, θψζθνξν, γηλφκελν αζβεζηίνπ-θσζθφξνπ ήηαλ
αληίζηνηρα Mg=2,6±0,3mg/dl, Ca=9,3±0,4mg/dl, P=5,5±1,2mg/dl, CaxP=50,9±11,9mg2/dl2
θαη ε δηάκεζε ηηκή αθέξαηεο παξαζνξκφλεο ήηαλ 264,5pg/ml. ηελ κνλνπαξαγνληηθή
αλάιπζε ηα επίπεδα Mg2+ ηνπ νξνχ θάλεθε λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία (cc=-0,301
p=0,006), κε ην θψζθνξν (cc=0,242 p=0,032) θαη κε ην γηλφκελν CaxP (cc=0,312 p=0,005)
ελψ δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, ην Ca, ηελ παξαζνξκφλε, ηελ
αιβνπκίλε θαη ηηο ΔΚΑ. ηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε νη ΔΚΑ βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία (Β=0,286 p=0,036), ηελ χπαξμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε
(Β=0,294 p=0,004), ηελ χπαξμε ζηεθαληαίαο λφζνπ (Β=0,547 p<0,001) ελψ δελ θάλεθε λα
ζπζρεηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, ην καγλήζην, αζβέζηην, θψζθνξν, γηλφκελν
αζβεζηίνπ-θσζθφξνπ, αιθαιηθή θσζθαηάζε, αθέξαηε παξαζνξκφλε, Kt/V, αιβνπκίλε.
Σν καγλήζην ηνπ νξνχ ηεο νκάδαο απηήο ησλ αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε δελ θάλεθε λα
ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επαζβεζηψζεηο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο φπσο θαίλνληαη ζε πιάγηα απιή
αθηηλνγξαθία νζθπτθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη ΔΚΑ θάλεθε λα ζπζρεηίδνληαη κε
ηελ ειηθία θαη ηελ χπαξμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ζηεθαληαίαο λφζνπ.
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