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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΔΠΝ: Αδιπονεκτίνη
ΑΜΚ: Αιμοκάθαρση
ΔΜΣ: Δείκτης μάζας σώματος
ΠΕΔ: Πρωτεϊνο-Ενεργειακή Δυσθρεψία (PEW, protein-energy wasting)
ΠΚ: Περιτοναϊκή κάθαρση
ΧΝΑ: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
ΧΝΝ: Χρόνια νεφρική νόσος
ΧΝΝ-5: Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 5
AMA, arm muscle area: Μυϊκή επιφάνεια βραχίονα
BCM, body cell mass: Κυτταρική μάζα σώματος
BF, body fat: Σωματικό λίπος
BIA, bioelectrical impedance analysis: Ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης
CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή
κάθαρση
CHD, coronary heart disease: Στεφανιαία νόσος
CHF, congestive heart failure: Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
CRP, C-reactive protein: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
CVD, cardiovascular disease: Καρδιαγγειακή νόσος
ECW, extracellular water: Εξωκυττάριο νερό
FFM, fat free mass: Ελεύθερη λίπους μάζα
FFMI, fat free mass index: Δείκτης ελεύθερης λίπους μάζας
FM, fat mass: Λιπώδης μάζα
FMI, fat mass index: Δείκτης λιπώδους μάζας
HDL, high density lipoprotein: Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη
HMW, high molecular weight: Υψηλό μοριακό βάρος
IL-6, interleukin-6: Ιντερλευκίνη-6
IL-8, interleukin-8: Ιντερλευκίνη-8
LDL, low density lipoprotein: Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη
LMW, low molecular weight: Χαμηλό μοριακό βάρος
MAC, mid-arm circumference: Περίμετρος βραχίονα
MAMC, mid-arm muscle circumference: Μυϊκή περίμετρος βραχίονα
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MC4-R, melanocortin-4 receptor: Υποδοχέας της μελανοκορτίνης-4
MIS, Malnutrition-Inflammation Score: Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής
PCR, protein catabolic rate: Ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού
nPCR, normalized PCR: Ομαλοποιημένος PCR
PNA, protein nitrogen appearance: Παραγωγή-εμφάνιση πρωτεϊνικού αζώτου
nPNA, normalized PNA: Ομαλοποιημένη PNA
NT-pro-BNP, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide: Αμινοτελικό
προπεπτίδιο του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου
RBP, retinol binding protein: Πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης
SGA, Subjective Global Assessment: Σφαιρική Υποκειμενική Αξιολόγηση
TBW, total body water: Ολικό νερό σώματος
TIBC, total iron binding capacity: Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού
TNF-α, tumor necrosis factor-α: Παράγοντας-α νέκρωσης όγκου
TRF, transferrin: Τρανσφερρίνη
TSF, triceps skinfold: Δερματική πτυχή τρικεφάλου
WC, waist circumference: Περίμετρος μέσης
WHR, waist to hip ratio: Λόγος μέσης προς ισχία
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η Πρωτεϊνο-Ενεργειακή Δυσθρεψία (ΠΕΔ) είναι πολύ συχνή στους
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 5 (ΧΝΝ-5), συμβάλλοντας στην αυξημένη
τους θνησιμότητα. Τα επίπεδα των λιποκινών, αδιπονεκτίνης (ΑΔΠΝ) και λεπτίνης
είναι περίπου 3 φορές υψηλότερα στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 σε σύγκριση με το
γενικό πληθυσμό. Η έρευνα έχει δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφορικά με
τη σχέση της ΑΔΠΝ και της λεπτίνης με την ΠΕΔ και τη θνησιμότητα.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την ύπαρξη του συνδρόμου ΠΕΔ σε
αιμοκαθαιρόμενους (ΑΜΚ) και περιτοναϊκούς (ΠΚ) ασθενείς και τη σχέση των
επιπέδων ΑΔΠΝ και λεπτίνης ορού με δείκτες θρέψης και φλεγμονής των ασθενών
με ΧΝΝ-5, καθώς και τον πιθανό τους ρόλο στην ΠΕΔ και τη θνησιμότητα.
Υλικό και Μέθοδοι: 74 ασθενείς με ΧΝΝ-5, 47 ΑΜΚ (26 άνδρες και 21 γυναίκες)
και 27 ΠΚ (15 άνδρες και 12 γυναίκες) εκτιμήθηκαν 3 διαδοχικές φορές (αρχή, 6ο και
18ο μήνα) ως προς την κατάσταση θρέψης και φλεγμονής τους, ενώ
παρακολουθήθηκαν συνολικά 50 μήνες για την καταγραφή της συνολικής
θνησιμότητας. Σε όλους τους ασθενείς έγιναν ανθρωπομετρήσεις (βάρος, ύψος,
περίμετρος

βραχίονα,

μέσης

και

ισχίων),

εκτίμηση

σύστασης

σώματος

(δερματοπτυχή τρικεφάλου και ανάλυση βιοεμπέδησης) και ανάλυση βιοχημικών
δεικτών (αλβουμίνη, προαλβουμίνη, IL-6, CRP, ολική χοληστερίνη, φώσφορος κλπ).
Η ΑΔΠΝ και λεπτίνη ορού επίσης μετρήθηκαν και στις 3 καταγραφές. Οι ασθενείς
στρωματοποιήθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη σοβαρότητα της ΠΕΔ (0, 1-2 και ≥3
κριτήρια ΠΕΔ). Η διάγνωση της ΠΕΔ έγινε βάσει του χαμηλού Δείκτη Μάζας
Σώματος (ΔΜΣ) <23, της μείωσης της μυϊκής περιφέρειας του βραχίονα (ΑΜΑ) άνω
του 10% από την 50η εκατοστιαία θέση του γενικού πληθυσμού, του χαμηλού
σωματικού λίπους (%BF) <10% του σωματικού βάρους και των χαμηλών επιπέδων
ορού αλβουμίνης <3.8 gr/dl και προ-αλβουμίνης <30mgr/dl.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης ορού ήταν
υψηλότερα στους ΠΚ σε σύγκριση με τους ΑΜΚ ασθενείς (p=0,035). Η ύπαρξη της
ΠΕΔ (ύπαρξη ≥3 κριτήρια) ήταν επίσης υψηλότερη στους ΠΚ έναντι των ΑΜΚ
ασθενών (22,2% vs. 8,5% αντίστοιχα), ενώ υψηλότερο ποσοστό ασθενών με καλή
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θρέψη (κανένα κριτήριο ΠΕΔ) παρατηρήθηκε στους ΑΜΚ έναντι των ΠΚ (21,3% vs.
18,5% αντίστοιχα), παρόλο που οι διαφορές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Τα
επίπεδα της ΑΔΠΝ ήταν υψηλότερα στους ασθενείς που πληρούσαν οποιοδήποτε από
τα 5 κριτήρια της ΠΕΔ που εξετάστηκαν, ενώ αυξάνονταν ευθέως με τον αυξανόμενο
αριθμό κριτηρίων της ΠΕΔ (p=0,002). Η λεπτίνη έδειξε την αντίθετη τάση, με τα
χαμηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στους ασθενείς με δυσθρεψία (≥3 κριτήρια
ΠΕΔ) και τα υψηλότερα στους ασθενείς με 0 κριτήρια ΠΕΔ (p=0,042). Οι μεταβολές
των επιπέδων της ΑΔΠΝ στους 18 μήνες παρακολούθησης εξαρτήθηκαν από την
ύπαρξη της ΠΕΔ (p=0,021) και το είδος κάθαρσης (p=0,002) (έπειτα από
προσαρμογή ως προς την ηλικία, το είδος κάθαρσης, το φύλο και το δείκτη λιπώδους
μάζας -FMI-). Συγκεκριμένα, στους ΑΜΚ ασθενείς με ≥3 κριτήρια ΠΕΔ τα επίπεδα
της ΑΔΠΝ αυξήθηκαν στο χρόνο, ενώ στους ΠΚ ασθενείς με ≥3 κριτήρια ΠΕΔ τα
επίπεδα της ΑΔΠΝ μειώθηκαν. Οι μεταβολές της λεπτίνης στο χρόνο δεν
επηρεάστηκαν από την ΠΕΔ ή το είδος κάθαρσης. Στη μονοπαραγοντική και την
πολυπαραγοντική cox ανάλυση, κάθε αύξηση της ΑΔΠΝ κατά 1μg/ml σχετίστηκε με
4% (p=0,013) και 9% αύξηση (p=0,003) του κινδύνου θνησιμότητας, αντίστοιχα.
Επιπλέον, το χαμηλό, εξαρτώμενο από το φύλο τριτημόριο της λεπτίνης (<5,1 για
άνδρες και <14,9 ng/ml για γυναίκες) σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο συνολικής
θνησιμότητας σε σύγκριση με τα υψηλότερα τριτημόρια (μεσαίο και υψηλό) λεπτίνης
[μη-προσαρμοσμένος HR, 95% CI, 2,95 (1,14-7,50), p=0,022]. Η σχέση χαμηλής
λεπτίνης-θνησιμότητας παρέμεινε και έπειτα από προσαρμογή ως προς το FMI, την
ηλικία, το φύλο, το είδος κάθαρσης, την ύπαρξη CVD, την αλβουμίνη και CRP ορού.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη παρέχει αποδείξεις, ότι τα αυξημένα επίπεδα της
ΑΔΠΝ και τα χαμηλά της λεπτίνης σχετίζονται ανεξάρτητα με φτωχή πρόγνωση και
ύπαρξη ΠΕΔ στους ασθενείς με ΧΝΝ-5. Ο διαφορετικός τρόπος που αυτές οι δύο
λιποκίνες επιδρούν στην ΠΕΔ και τη θνησιμότητα απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
Λέξεις κλειδιά: αδιπονεκτίνη, λεπτίνη, πρωτεϊνο-ενεργειακή δυσθρεψία, θνησιμότητα,
τελικού σταδίου νεφρική νόσος
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ABSTRACT
Introduction: Protein-energy wasting (PEW) is very frequent among patients with
end stage renal disease (ESRD), contributing to their high mortality rate. The levels of
adipokines, adiponectin (ADPN) and leptin are almost three times higher in ESRD
patients in comparison with the general population. Research has shown conflicting
results concerning the association of ADPN and leptin with PEW and mortality.
Aims: In this study, we investigated the prevalence of PEW in hemodialysis (HD) and
peritoneal dialysis (PD) patients and the relation between ADPN and leptin levels
with nutritional and inflammatory markers in ESRD patients and their possible role in
PEW and mortality.
Methods: 74 ESRD patients, forty-seven (26 men and 21 women) on hemodialysis
(HD), and 27 (15 men and 12 women) on peritoneal dialysis (PD), were assessed at
three sequential time points (baseline, 6 and 18 months) for their nutritional and
inflammatory status and were followed-up for the following 50 months for all-cause
mortality. Anthropometric measurements (weight, height, arm, waist and hip
circumferences), body composition (triceps skinfold and bio-impedance analysis) and
biochemical analysis (albumin, pre-albumin, IL-6, CRP, total cholesterol, phosphorus
etc) were assessed for all patients. Serum ADPN and leptin were also measured at
each time point. Patients were stratified in 3 groups according to PEW severity (0, 1-2
and ≥3 criteria for PEW). Diagnosis of PEW included body mass index (BMI)<23,
reduction of arm muscle area (AMA) more than 10% below 50th percentile,
percentage of body fat (%BF) below 10% of body weight and serum albumin levels
<3.8gr/dl and pre-albumin <30mgr/dl.
Results: Adiponectin and leptin levels were higher in PD than in HD patients
(p=0.035). The prevalence of PEW (≥3 criteria) was also higher in PD vs. HD patients
(22.2% vs. 8.5% respectively), whereas a higher proportion of well-nourished patients
(none criterion of PEW) was noticed in HD than in PD (21.3% vs. 18.5%
respectively). However, both differences didn’t reach a statistical significance. ADPN
levels were consistently higher in all 5 PEW criteria examined and increased from
lower to higher PEW stratum (p=0.002). Leptin showed the opposite trend, with lower
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levels in malnourished patients (≥3 criteria of PEW) and higher levels in patients with
zero PEW criteria (p=0.042). Alterations of ADPN levels during the observation
period were dependent on PEW (p=0.021) and the mode of dialysis (p=0.002) (after
adjustment for age, dialysis vintage, gender and fat mass index -FMI-). In particular
HD patients with ≥3 criteria of PEW increased adiponectin levels over time, whereas
PD patients with ≥3 criteria decreased adiponectin levels throughout the study. Leptin
alterations over time were not affected by the mode of dialysis or the PEW. In cox
regression and multiple cox proportional hazard models, each 1μg/ml increment of
ADPN levels was associated with 4% (p=0.013) and 9% increase (p=0.003) in
mortality risk respectively. Furthermore, the lowest sex-specific tertile of leptin (<5.1
for men and <14.9ng/ml for women) was associated with higher risk of all-cause
mortality compared with middle and highest tertiles [crude hazard ratio: 2.95 (95%
CI, 1.17–7.50)]. This low leptin-mortality association persisted even after adjustment
for FMI, age, sex, dialysis mode, baseline CVD, serum albumin and CRP.
Conclusions: Our study provides strong evidence that increased ADPN and decreased
leptin are independently associated with poor prognosis and PEW. The way that these
two adipokines differentially impact on PEW and mortality warrants further
investigation.
Keywords: adiponectin, leptin, protein-energy wasting, mortality, end stage renal disease
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) ή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι
ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Η εκτιμώμενη επίπτωση της κυμαίνεται από
10%-20% ανάλογα τη χώρα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της.
Παρόμοια, ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν χρόνιας θεραπείας με αιμοκάθαρση
αυξάνεται συνεχώς. Στις ΗΠΑ περίπου 20 εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν από ΧΝΝ,
από τους οποίους οι 400.000 είναι τελικού σταδίου 5 (ΧΝΝ-5) και απαιτείται
αιμοκάθαρση για να επιβιώσουν, ενώ ο αριθμός των αιμοκαθαιρόμενων αναμένεται να
είναι μεγαλύτερος από 2 εκατομμύρια μέχρι το 2030
Παρόλο που η θεραπεία υποκατάστασης αναμένεται να είναι μακροχρόνια, η
επιβίωση για τα επόμενα 5 χρόνια από την έναρξη της είναι μικρότερη του 35%, καθώς
ένας στους πέντε Αμερικανούς νεφροπαθείς πεθαίνει κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα η
ετήσια θνησιμότητα να είναι περίπου 20%-23% για τους Αμερικανούς ΧΝΝ-5 και 1520% για τους Ευρωπαίους. Η εκτίμηση για την ύπαρξη νεφροπαθών στην Ελλάδα
αγγίζει το 1.000.000, δηλ το 10% του πληθυσμού, ενώ το 10% αυτών υπολογίζεται να
βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Η θνητότητα των ασθενών ΧΝΝ-5 στην Ελλάδα είναι 1020 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του γενικού πληθυσμού. Οι παράγοντες που συντελούν
σ’ αυτό το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες είναι τα
καρδιαγγειακά επεισόδια, η προχωρημένη ηλικία, ο διαβήτης και η πρωτεϊνο-ενεργειακή
δυσθρεψία (ΠΕΔ).
Η εμφάνιση δυσθρεψίας σταδιακά αυξάνεται με την εξέλιξη της ΧΝΑ. Ως
αποτέλεσμα, περίπου το 40% των ασθενών έχει βρεθεί να εμφανίζουν συμπτώματα
υποθρεψίας με την είσοδο τους στην κάθαρση. Η ΠΕΔ σχετίζεται με την ποιότητα της
κάθαρσης, τη μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, κυρίως ενέργειας και
πρωτεϊνών, τη μειωμένη όρεξη, τον αυξημένο καταβολικό ρυθμό λόγω της μεταβολικής
οξέωσης, του δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού, της αντίστασης στην ινσουλίνη, της
φαρμακευτικής αγωγής και της φλεγμονής, η οποία συνοδεύει το στάδιο αυτό. Η ΠΕΔ
οδηγεί σε απώλεια βάρους και ανεπιθύμητες αλλαγές στη σύσταση σώματος, με μείωση
τόσο της λιπώδους, όσο και της μυϊκής μάζας. Η ΠΕΔ σε συνδυασμό με τη φλεγμονή
αυξάνει δραματικά τη νοσηρότητα, τη νοσηλεία και το ρυθμό θνησιμότητας των
ασθενών τελικού σταδίου.
Οι λιποκίνες, όπως η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η ιντερλευκίνη-8 (IL-8) και ο
παράγοντας-α νέκρωσης όγκου (TNF-α), εμπλέκονται σε φλεγμονώδεις διαδικασίες
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επιτείνοντας την εξέλιξη της ΠΕΔ. Η συγκέντρωση αυτών των προφλεγμονωδών
λιποκινών, καθώς επίσης της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης (ΑΔΠΝ) είναι αυξημένες
στους ασθενείς ΧΝΝ-5 και σχετίζονται με το βαθμό καχεξίας των ατόμων αυτών.
Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των συγκεντρώσεων τους είναι, η μειωμένη
νεφρική κάθαρση, η αύξηση του οξειδωτικού στρες, η αλλαγή της διαπερατότητας του
εντέρου, η κατακράτηση υγρών, οι τοξίνες της ουραιμίας και γενικά οι παράγοντες που
σχετίζονται με τη διαδικασία της κάθαρσης.
Όσον αφορά στο ρόλο των λιποκινών λεπτίνης και αδιπονεκτίνης, στην
κατάσταση θρέψης των ασθενών ΧΝΝ-5, οι έρευνες μέχρι στιγμής δίδουν
αντικρουόμενα στοιχεία.

Πρόσφατες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η

συγκέντρωση λεπτίνης ορού είναι δείκτης επαρκούς διατροφικής κατάστασης, σε
αντίθεση με παλαιότερες έρευνες που έδειξαν ότι ως παράγοντας καταστολής της
όρεξης, ευνοεί την ΠΕΔ και τη θνησιμότητα.
Αντικρουόμενα είναι τα στοιχεία και για την αδιπονεκτίνη, όπου έρευνες έδειξαν
υψηλά επίπεδα αυτής σε νεφροπαθείς να σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και
θνησιμότητα, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που υποστήριξαν τον προστατευτικό ρόλο
της αδιπονεκτίνης ή θεωρούν, ότι η αύξηση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης είναι απλώς
ένας εξισορροπητικός μηχανισμός στις προκαλούμενες διαταραχές από το ουραιμικό
περιβάλλον.
Η IL-6 είναι η πιο μελετημένη προφλεγμονώδης κυτταροκίνη στη ΧΝΝ και
αποδεδειγμένα έχει ρόλο κλειδί στην οξείας φάση απάντηση και στην παθογένεση τόσο
της ΠΕΔ, όσο και της αθηροσκλήρωσης στους χρόνιους, αλλά και στους
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Είναι αναμενόμενο λοιπόν, τα επίπεδα πλάσματος της IL-6
να έχουν σχετιστεί με φτωχή έκβαση και αυξημένη θνησιμότητα στους ασθενείς με
ΧΝΝ-5, ενώ ο συνδυασμός αυξημένων επιπέδων IL-6, με αυξημένα επίπεδα IL-8 και Cαντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής και
συνολικής θνησιμότητας.
Η αντιμετώπιση της ΠΕΔ και η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης των
ασθενών με ΧΝΝ-5 αποτελούν κύριους θεραπευτικούς στόχους για τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής και τη μείωση της θνησιμότητας τους. Οι θεραπευτικές στρατηγικές
που έχουν προταθεί για τη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και την αντιμετώπιση
της ουραιμικής φλεγμονής και καχεξίας εμπερικλείουν τη φυσική δραστηριότητα, τα
συμπληρώματα ω-3, διάφορες αντιοξειδωτικές θεραπείες, όπως η γ-τοκοφερόλη με το
εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (DHA) ή το πράσινο τσάι και την απώλεια βάρους.
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Υποσχόμενες είναι και διάφορες φαρμακολογικές προσεγγίσεις που στοχεύουν είτε στην
αύξηση της όρεξης, όπως οι αγωνιστές της γκρελίνης και οι ανταγωνιστές της
μελανοκορτίνης ή στη μείωση των φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως οι ανταγωνιστές
των υποδοχέων του TNF, της IL-6 και της IL-1. Παρόλο που όλες οι προαναφερόμενες
θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν δείξει επιθυμητά αποτελέσματα σε πειραματικά
μοντέλα ή σε μικρές κλινικές μελέτες, δυστυχώς μέχρι στιγμής, καμία συγκεκριμένη
θεραπεία ενάντια στην ουραιμική φλεγμονή δεν έχει επικρατήσει, έως ότου υπάρξουν
ισχυρές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCTs) που θα μπορέσουν να δώσουν ασφαλή
αποτελέσματα.
Αφορμή της παρούσας μελέτης υπήρξε μια μικρή πιλοτική έρευνα διατροφικής
αξιολόγησης σε 38 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς στο μεσογειακό κέντρο διακοπών
αιμοκάθαρσης «Μεσόγειος» την Άνοιξη του 2007, όπου, σε αντίθεση με τη διεθνή
βιβλιογραφία, σχεδόν όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση θρέψης,
βάσει ανθρωπομετρικών και βιοχημικών δεικτών, καθώς και ενεργειακής και
πρωτεϊνικής πρόσληψης. Το εύρημα ήταν ενθαρρυντικό, αλλά και σχετικά αναμενόμενο
κρίνοντας από την καλή όρεξη, τη λειτουργική ικανότητα, την αρκετά καλή διάθεση και
το υπέρβαρο των περισσότερων συμμετεχόντων. Βέβαια, ένας παράγοντας, που πιθανόν
επηρέασε τα αποτελέσματα ίσως να ήταν το γεγονός, ότι εφόσον στην έρευνα
συμμετείχαν εθελοντικά όσα άτομα επιθυμούσαν, ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή με
σχετικά επιβαρυμένη υγεία δεν ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν. Τα παραπάνω
αποτελέσματα σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι οι ασθενείς με ΧΝΝ-5 στην Ελλάδα δεν
έχουν μελετηθεί ως προς τη διατροφική και φλεγμονώδη κατάσταση τους και τη
συσχέτιση αυτών με τη θνησιμότητα, γέννησε την ιδέα αυτής της μελέτης.
Η κεντρική ιδέα αυτής της διατριβής ήταν να γίνει καταγραφή της διατροφικής
και φλεγμονώδους κατάστασης των νεφροπαθών τελικού σταδίου της Νεφρολογικής
Κλινικής του ΠΑΓΝ Ηρακλείου και παρακολούθηση της εξέλιξης τους μέσω δύο
επαναληπτικών μετρήσεων σε διάστημα 18 μηνών. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν
να καταγραφούν τυχόν διαφορές μεταξύ αιμοκαθαιρόμενων (HD) και περιτοναϊκών
ασθενών (PD), να μελετηθεί ο ρόλος της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης στη θρέψη, τη
φλεγμονή και την επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ-5 και να διερευνηθεί αν κάποια
μέτρηση ανθρωπομετρική, βιοεμπέδησης ή το ερωτηματολόγιο «Σκορ ΔυσθρεψίαςΦλεγμονής» (MIS), μπορούν να αντικαταστήσουν εξειδικευμένους και δαπανηρούς
βιοχημικούς δείκτες στη στρωματοποίηση του κινδύνου της ΠΕΔ και στην πρόβλεψη της
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έκβασης των ασθενών, ούτως ώστε να ενταχθούν στην καθημερινή κλινική πράξη για πιο
έγκαιρη κλινική και διατροφική παρέμβαση.
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Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Πρωτεϊνο-Ενεργειακή Δυσθρεψία σε Νεφροπαθείς Σταδίου 5
1.1. Πρωτεϊνο-Ενεργειακή Δυσθρεψία (ΠΕΔ)
Ο όρος «δυσθρεψία» στην πραγματικότητα περιγράφει λανθασμένα τις
διατροφικές δυσλειτουργίες των ασθενών με ΧΝΝ-5, δηλ. την ανορεξία, τον αυξημένο
μεταβολικό ρυθμό, την απώλεια μυϊκής μάζας και αντικατάσταση αυτής με λιπώδη μάζα
και τη μείωση των πρωτεϊνών ορού. Η δυσθρεψία, σε συνθήκες όπως το Kwashiorkor
(σοβαρή δυσθρεψία, προκαλούμενη, κυρίως σε παιδιά, από δίαιτα υψηλή σε
υδατάνθρακα και χαμηλή σε πρωτεΐνη) και η στένωση του πυλωρού, είναι το
αποτέλεσμα ανεπαρκούς πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Χαρακτηρίζεται από
απώλεια βάρους συνοδευόμενη από προστατευτική μεταβολική προσαρμογή, όπως
μείωση του μεταβολικού ρυθμού και διατήρηση της άπαχης μάζας σώματος εις βάρος
του λιπώδους ιστού. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ουραιμία, πιο ορθά συνήθως
περιγράφονται με τους όρους «ουραιμική δυσθρεψία», «ουραιμική καχεξία» ή «φθορά
σχετιζόμενη με ασθένεια», «πρωτεϊνό-ενεργειακή δυσθρεψία», «σύνδρομο δυσθρεψίαςφλεγμονής και αθηροσκλήρωσης» ή «σύμπλεγμα δυσθρεψίας-φλεγμονής». Στα παιδιά το
σύνδρομο αυτό εκδηλώνεται ως επιβραδυνόμενη ανάπτυξη[1-3]. Τα τελευταία χρόνια,
έχει γίνει φανερό ότι οι δείκτες καχεξίας και οι διαταραχές στην πρωτεϊνό-ενεργειακή
κατάσταση θρέψης πιθανόν να προέρχονται από φλεγμονώδεις διαδικασίες[1]. Οι
διαταραχές που εμφανίζονται στην κοινή δυσθρεψία είναι εύκολα αντιστρεπτές με την
αύξηση της προσλαμβανόμενης τροφής και την αλλαγή στη σύσταση των
μακροθρεπτικών συστατικών της δίαιτας, ενώ μέχρι στιγμής, η διατροφή, ως
αποκλειστική θεραπευτική παρέμβαση, δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση θρέψης
των ασθενών ΧΝΝ-5 με καχεξία [1-4].
Η ύπαρξη φλεγμονής στους ασθενείς ΧΝΝ-5 είναι εμφανής από την αύξηση των
προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως των TNF-α και IL-6, οι οποίες πιθανόν να
προκαλέσουν απώλεια των πρωτεϊνικών αποθεμάτων κι επίσης μπορούν να προκαλέσουν
ανορεξία, άρα και μείωση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών[1]. Η διαφορά της
φλεγμονής ή των άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την απώλεια της νεφρικής
λειτουργίας (π.χ. μεταβολική οξέωση) από την κοινή δυσθρεψία είναι, ότι μπορεί να
εξασθενήσει τον πρωτεϊνικό αναβολισμό ανεξάρτητα από την επαρκή ή όχι διατροφική
πρόσληψη[2, 5].
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Ο όρος που προτάθηκε από το πάνελ των ειδικών της Διεθνούς Κοινότητας
Νεφρικής Διατροφής και Μεταβολισμού (International Society of Renal Nutrition and
Metabolism, ISRNM) για τη διάγνωση του συνδρόμου, που χαρακτηρίζεται από απώλεια
σωματικών και κυκλοφορούντων πρωτεϊνών και αποθηκών ενέργειας, αλλά και για
αποφυγή άλλων παραπλανητικών όρων είναι: πρωτεϊνο-ενεργειακή δυσθρεψία (ΠΕΔ),
(protein-energy wasting, PEW)[1, 4]. Η καχεξία, ένα σύνδρομο ΠΕΔ που συμβαίνει σε
πολλούς καρκίνους, είναι όρος που χρησιμοποιείται για σοβαρές ΠΕΔ και σχετίζεται με
σοβαρές φυσιολογικές, μεταβολικές, ψυχολογικές και ανοσολογικές διαταραχές, οι
οποίες οδηγούν σε σημαντική εξασθένιση του ασθενούς και πολύ φτωχή πρόγνωση.
Σχεδόν δεν υπάρχει θεραπεία για την καχεξία, ενώ αυτός ο βαθμός ΠΕΔ δεν
παρατηρείται συχνά στη νεφρική νόσο[1]. Τέλος, οι όροι «σύνδρομο δυσθρεψίαςφλεγμονής και αθηροσκλήρωσης» ή «σύμπλεγμα δυσθρεψίας-φλεγμονής» είναι
περιοριστικοί στο ότι δεν αντικατοπτρίζουν όλες τις διαφορετικές αιτίες (Πίνακας 1) της
ΠΕΔ κι επίσης υπάρχουν σύνδρομα δυσθρεψίας και φλεγμονής που δε σχετίζονται με
αθηροσκλήρωση[4].
1.2. Αίτια και Επιπτώσεις της ΠΕΔ
Τα αίτια της ΠΕΔ είναι πολυπαραγοντικά (Πίνακας 1) και σχετίζονται με την
ποιότητα της κάθαρσης, τη μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, κυρίως
ενέργειας και πρωτεϊνών, ή/και την απώλειά τους στο διάλυμα της κάθαρσης, τη
μειωμένη όρεξη, τον αυξημένο καταβολικό ρυθμό, λόγω της μεταβολικής οξέωσης, τις
τοξίνες της ουραιμίας, το δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, την αντίσταση στην
ινσουλίνη, την υπερ-γλουκαγοναιμία, τη φαρμακευτική αγωγή, τη συχνή εμφάνιση
άλλων ασθενειών και τη φλεγμονή, η οποία συνοδεύει το στάδιο αυτό. Η ανεπαρκής
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών συνήθως οφείλεται σε μηχανικά κωλύματα της
πεπτικής οδού, σε ανορεξία λόγω ασθενειών, σε κατάθλιψη και χαμηλό κοινωνικοοικομικό επίπεδο[1, 2, 4, 6, 7]. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι μια μέτρια ή σοβαρή
δυσθρεψία, η οποία χαρακτηρίζεται από απώλεια βάρους και αλλαγές στη σύσταση
σώματος, όπως μείωση κυρίως της μυϊκής, αλλά και της λιπώδους μάζας, αύξηση του
ολικού νερού σώματος, και κυρίως του εξωκυττάριου νερού, αυξημένη ευαισθησία σε
μολύνσεις, ασθενή επούλωση πληγών, μειωμένη ενεργητικότητα και δύναμη,
καρδιαγγειακές επιπλοκές, μειωμένη ανάνηψη και ποιότητα ζωής και αύξηση της
θνησιμότητας[1, 3, 6-10].
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Πίνακας 1. Αίτια της Πρωτεϊνο-Ενεργειακής Δυσθρεψίας (ΠΕΔ)[4]
Φλεγμονή
Σχετιζόμενη με κλινικά υπάρχουσες ασθένειες (π.χ. συστηματικές μολυσματικές ασθένειες, όπως
φυματίωση, σακχαρώδης διαβήτης, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό, περιφερική αγγειακή
ισχαιμία)
Μη σχετιζόμενη με κλινικά υπάρχουσες ασθένειες (π.χ. φλεγμονώδης αντίδραση στους καθετήρες ή
τα μοσχεύματα με πρόσβαση στα αγγεία, στους καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης, σε μη στειρωμένο
διάλυμα κάθαρσης, σε παλιά, μη-λειτουργικά μεταμοσχευμένα νεφρά, στη νεφρική νόσο per se)
Μειωμένη Πρόσληψη Τροφής
Ανορεξία (προκαλούμενη από ουραιμική τοξικότητα, κατάθλιψη, φαρμακευτική αγωγή,
φλεγμονώδεις διαταραχές)
Μη-ανορεξιογόνες αιτίες (οικονομικοί περιορισμοί, ιατρογενείς ή μετεγχειρητικές ασθένειες –
ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά του γαστρεντερικού συστήματος, μειωμένη γνωστική λειτουργία, άλλη
διανοητική αναπηρία, σωματική αναπηρία, απώλεια οδοντοστοιχίας)
Απώλεια θρεπτικών συστατικών στο Διάλυμα Κάθαρσης
Απώλεια αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών στο διάλυμα
Απώλεια υδατοδιαλυτών βιταμινών και ιχνοστοιχείων κατά τη διάρκεια της κάθαρσης
Μεταβολική Οξαιμία
Ορμονικές Διαταραχές
Αντίσταση στις αναβολικές ορμόνες, όπως η ινσουλίνη, η αυξητική ορμόνη, ο παρόμοιος με την
ινσουλίνη αυξητικός παράγοντας-1
Αυξημένα επίπεδα αντιρροπιστικών (counterregulatory) ορμονών, όπως η γλουκαγόνη και η
παραθυρεοειδής ορμόνη
Αυξημένη απώλεια αζώτου στα κόπρανα*
Μειωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη Ε και C, το σελήνιο, η γλουταθειόνη (GSH)†
Φυσική Εξασθένιση†
Καρβονυλικό Στρες†
* Πιθανή επουσιώδης αιτία ΠΕΔ
† Θεωρητικά πιθανή αιτία ΠΕΔ

Τα κύρια αίτια και οι επιπτώσεις της ΠΕΔ παρουσιάζονται στο Σχήμα 1[1]
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1.3. Διάγνωση της ΠΕΔ
Υπάρχουν πολλές κλινικές, διατροφικές και βιοχημικές παράμετροι, οι οποίες
μπορούν να είναι ενδεικτικές της ΠΕΔ σε νεφροπαθείς, όμως το πάνελ των ειδικών της
ISRNM αποφάσισε 4 να είναι τα κύρια κριτήρια (Πίνακας 2)[1]: 1) βιοχημικοί δείκτες,
όπως τα χαμηλά επίπεδα ορού αλβουμίνης, προαλβουμίνης (τρανσθυρετίνης) ή
χοληστερόλης, 2) το χαμηλό σωματικό βάρος, εκτιμώμενο από το δείκτη μάζα σώματος
(ΔΜΣ), την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους τους τελευταίους 3-6 μήνες ή τη μείωση του
σωματικού λίπους, 3) η μείωση της μυϊκής μάζας, όταν η απώλεια μυϊκής μάζας είναι της
τάξης του 5% το τελευταίο 3μηνο ή 10% το τελευταίο 6μηνο ή υπάρχει μείωση της
μυϊκής επιφάνειας στο μέσο του βραχίονα και 4) η ακούσια χαμηλή πρωτεϊνική ή
ενεργειακή πρόσληψη,

σε σχέση με τις απαιτήσεις του ατόμου [1, 4, 6, 8]. Για

παράδειγμα, ένα άτομο με 12γρ πρωτεϊνουρίας/μέρα, που έχει πρωτεϊνική πρόσληψη
επαρκή για ένα μη πρωτεϊνουρικό άτομο, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανεπαρκή
πρωτεϊνική πρόσληψη. Παρόμοια, ένα άτομο με σοβαρή θυρεοτοξίκωση με ενεργειακή
πρόσληψη που είναι επαρκής για ένα υγιές άτομο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι έχει
ανεπαρκή ενεργειακή πρόσληψη[4].
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Πίνακας 2. Κριτήρια για την κλινική διάγνωση της ΠΕΔ σε ΧΝΑ και ΟΝΒ[1]

AKI (ΟΝΒ): Οξεία Νεφρική Βλάβη, BMI: Δείκτης Μάζας Σώματος, CKD: Χρόνια Νεφρική Νόσος, DEI: Διαιτητική
Ενεργειακή Πρόσληψη, DPI: Διαιτητική Πρωτεϊνική Πρόσληψη, GFR: Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης, nPCR:
ομαλοποιημένος Ρυθμός Πρωτεϊνικού Καταβολισμού, nPNA: ομαλοποιημένη παραγωγή-εμφάνιση πρωτεϊνικού
Αζώτου, PEW: Πρωτεϊνο-Ενεργειακή Δυσθρεψία.
• Τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες (και τουλάχιστον ένα τεστ από κάθε κατηγορία) πρέπει να πληρείται
για τη διάγνωση της σχετιζόμενης με τη νεφρική νόσο ΠΕΔ.
• Ιδανικά, κάθε κριτήριο θα πρέπει να τεκμηριώνεται τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, κατά προτίμηση
μέσα σε διάστημα 2-4 εβδομάδων.
a: Δεν ισχύει εάν η χαμηλή συγκέντρωση οφείλεται σε μη-φυσιολογική μεγάλη ουρική ή γαστρεντερική πρωτεϊνική
απώλεια, ηπατική νόσο ή φαρμακευτική αγωγή μείωσης της χοληστερόλης. b: Χαμηλότερος ΔΜΣ πιθανόν να είναι
επιθυμητός για συγκεκριμένους Ασιατικούς πληθυσμούς και το βάρος πρέπει να είναι μάζα ελεύθερη οιδήματος, για
παράδειγμα το ξηρό βάρος μετά κάθαρσης.
c: Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο ερευνητή στις ανθρωπομετρήσεις.
d: Η εμφάνιση κρεατινίνης επηρεάζεται από τη μυϊκή μάζα και την πρόσληψη κρέατος.
e: Μπορεί να εκτιμηθεί από διαιτητικά ημερολόγια και συνεντεύξεις, ή για την πρωτεϊνική πρόσληψη από τον
υπολογισμό των nPNA ή nPCR, όπως προσδιορίζονται από τις μετρήσεις της κινητικής της ουρίας.

Το πάνελ αναγνώρισε κάποιους επιπλέον δείκτες θρέψης και φλεγμονής,
συμπεριλαμβανομένων κάποιων πρόσφατα υπό διερεύνηση, οι οποίοι θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ισχυρές αποδείξεις για ΠΕΔ (Πίνακας 3)[1].

17

Πίνακας 3. Επιπλέον ισχυρά εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων των υπό διερεύνηση) για την
εκτίμηση της ΠΕΔ σε ασθενείς ΧΝΝ σταδίων 3-5 ή με ΟΝΒ[1]

ΟΝΒ: Οξεία Νεφρική Βλάβη, BIA: Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης, CANUSA: Τροποποιημένη μορφή του SGA
βάσει της μελέτης Καναδά-ΗΠΑ, CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, CT: Υπολογιστική Τομογραφία, DEXA:
Απορροφησιομετρία Διπλής Ενέργειας Ακτινών-Χ, DMS: Σκορ Δυσθρεψίας στην Κάθαρση, HD-PNI: Προγνωστικός
Δείκτης Θρέψης στην Αιμοκάθαρση, IGF-1: παρόμοιος με την ινσουλίνη αυξητικός παράγοντας-1, IL: Ιντερλευκίνη
(π.χ. IL-1 και IL-6), MIS: Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής, MRI: Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού, NIR:
Αλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο, SAA: Αμυλοειδές ορού Α, SGA: Υποκειμενική Σφαιρική Εκτίμηση
διατροφικής κατάστασης, SUN: Άζωτο Ουρίας Ορού, TNF-α: Παράγοντας-α Νέκρωσης Όγκου

Από τους βιοχημικούς δείκτες για τη διάγνωση της ΠΕΔ, η χαμηλή αλβουμίνη
ορού και ειδικά η μείωσή της μέσα στο χρόνο, έχει φανεί σε επιδημιολογικές έρευνες να
είναι από τους πιο δυνατούς και σταθερούς δείκτες πρόβλεψης της θνησιμότητας των
ασθενών σε κάθαρση[1, 11]. Όπως φαίνεται όμως από τον Πίνακα 2, τα χαμηλά επίπεδα
αλβουμίνης ορού δεν είναι απαραίτητα ή επαρκή για τη διάγνωση της ΠΕΔ. Τα επίπεδα
ορού τρανσθυρετίνης (προ-αλβουμίνη)[12-14] και χοληστερίνης[15], επίσης έχουν
βρεθεί να είναι δείκτες θρέψης στους ασθενείς ΧΝΑ. Το πάνελ των ειδικών συστήνει
τουλάχιστον ένας βιοχημικός δείκτης να συμπεριλαμβάνεται στην κλινική διάγνωση της
ΠΕΔ[1]. Τα επίπεδα ορού της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή άλλων δεικτών
φλεγμονής, όπως οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, π.χ. η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) και ο
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παράγοντας-α νέκρωσης όγκου (TNF-α), είναι πιθανό να αυξάνονται στην ΠΕΔ[16],
όμως αυτές οι μετρήσεις δεν προτείνεται να χρησιμοποιούνται ως τμήμα των κριτηρίων
για τη διάγνωση της ΠΕΔ (Πίνακας 3)[1].
Από τους δείκτες μάζας σώματος, ο ΔΜΣ είναι από τους πιο συχνά
χρησιμοποιούμενους για την εκτίμηση του βάρους προ ύψος[17] και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ΠΕΔ. Ο ΔΜΣ όμως μπορεί να επηρεαστεί
σημαντικά από το σωματικό λίπος ή την υδατική κατάσταση του ατόμου. Στο γενικό
πληθυσμό, ο ΔΜΣ σε τιμές άνω περίπου του 20-22 kg/m2 σχετίζεται αρνητικά με την
επιβίωση, ενώ στους ασθενείς που υποβάλλονται σε κάθαρση, ο ΔΜΣ σχετίζεται ευθέως
με την επιβίωση, το οποίο φαίνεται να ισχύει ακόμα και σε περιπτώσεις νοσηρής
παχυσαρκίας, το αποκαλούμενο παράδοξο της παχυσαρκίας (obesity paradox)[4, 18]. Ως
εκ τούτου, το βέλτιστο σωματικό βάρος των ασθενών ΧΝΝ-5 δεν έχει ακόμα οριστεί. Το
πάνελ της ISRNM πρότεινε ΔΜΣ μικρότερος από 23 kg/m2 να θεωρείται δείκτης ΠΕΔ.
Προσοχή όμως χρειάζεται στη χρήση αυτού του ορίου ΔΜΣ ως κριτήριο, γιατί αφενός
δεν ισχύει για το γενικό πληθυσμό, καθώς κύριο μέλημα είναι η αποφυγή παχυσαρκίας,
αλλά ούτε και σε κάποιους πληθυσμούς, όπως οι νοτιοανατολικοί Ασιάτες, όπου ο
χαμηλός ΔΜΣ πιθανόν δε δηλώνει παθολογία[1]. Λογικό φαίνεται στους ουραιμικούς
ασθενείς, ο ΔΜΣ να μην είναι χαμηλότερος από αυτό που προτείνεται για το γενικό
πληθυσμό (18,5 – 25 kg/m2[19]) και πιθανόν να πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 kg/m2
[4].
Ακούσια απώλεια βάρους ή μείωση του ΔΜΣ οποιουδήποτε βαθμού είναι ένδειξη
ύπαρξης ΠΕΔ στους νεφροπαθείς. Απώλεια 5% του μη-οιδηματώδους βάρους σε
διάστημα 3 μηνών ή απώλεια 6% σε διάστημα 6 μηνών μπορεί να θεωρηθεί δείκτης
ΠΕΔ, ανεξάρτητα από τις μετρήσεις βάρους προς ύψος[1, 4].
Η χρήση του σωματικού λίπους, ως ποσοστό επί του βάρους, προτείνεται ως
επιπλέον κριτήριο της ΠΕΔ, γιατί ο ΔΜΣ εξαρτάται σημαντικά, αλλά όχι αποκλειστικά,
από το σωματικό λίπος. Επίσης, επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι μείωση του
σωματικού λίπους σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
θανάτου. Παρόλο που σωματικό λίπος κάτω από το 10% του βάρους πιθανόν να είναι
επικίνδυνο σε άτομα τα οποία δεν είναι εμφανώς μυώδη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
κάποια ομόφωνη απόφαση, ώστε ποσοστό λίπους λιγότερο από 10% να θεωρείται
ένδειξη ΠΕΔ[1, 20].
Το πιο έγκυρο κριτήριο για την ύπαρξη ΠΕΔ φαίνεται να είναι η μείωση της
μυϊκής μάζας (Πίνακας 2), η οποία όμως δεν οφείλεται στην αυξημένη ηλικία. Στην
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τελευταία περίπτωση ονομάζεται σαρκοπενία και θεωρείται φυσιολογική φθορά. Η
ακριβής εκτίμηση της απώλειας μυϊκής μάζας ή του αυξημένου καταβολισμού μυϊκών
πρωτεϊνών είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρχουν ακριβείς, φθηνές, βολικές κι επαναλήψιμες
μετρήσεις, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά στην κλινική πράξη.
Σωματομετρική εκτίμηση της μυϊκής περιμέτρου ή της μυϊκής επιφάνειας στο μέσο του
βραχίονα μπορεί άμεσα να εκτιμήσει τη μυϊκή μάζα, αρκεί οι ερευνητές να είναι άτομα
ειδικά

εκπαιδευμένα.

Διαφορετικά

οι

μετρήσεις

είναι

μη

ακριβείς

και

μη

επαναλήψιμες[1, 4].
Εναλλακτικά, έχει προταθεί η έμμεση εκτίμηση της μυϊκής μάζας μέσω της
κρεατινίνης ορού ή της εμφάνισης κρεατινίνης (creatinine appearance) (καθαρή
παραγωγή κρεατινίνης) (Πίνακας 2). Σε αντιστοιχία του όρου «εμφάνιση κρεατινίνης»
χρησιμοποιείται και ο όρος «κάθαρση κρεατινίνης» (creatinine clearance-CrCl)[21-23].
Ο όρος «εμφάνιση ή κάθαρση κρεατινίνης» αντί του «παραγωγή κρεατινίνης»
χρησιμοποιείται επειδή μέρος της κρεατινίνης αποδομείται στην εντερική οδό και ο
ρυθμός αποδόμησης αυξάνεται σε ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα κρεατινίνης ορού.
Συνεπώς, χωρίς ισοτοπικές έρευνες που να μετρούν ποσοτικά το ρυθμό σύνθεσης ή
διάσπασης της κρεατινίνης, δεν είναι δυνατό να μετρηθεί ο ακριβής ρυθμός παραγωγής
κρεατινίνης. Προτείνεται λοιπόν ο όρος «εμφάνιση/κάθαρση κρεατινίνης», που μπορεί
να υπολογιστεί με μέτρηση της κρεατινίνης από 24ωρη συλλογή ούρων και από τη
συλλογή του απορριπτόμενου διαλύματος κάθαρσης (και με ταυτόχρονη μέτρηση της
κρεατινίνης ορού)[1, 23] ή εναλλακτικά, και πιο εύκολα, με υπολογισμό βάσει της
φόρμουλας των Cockcroft-Gault[24]. Ο όρος «εμφάνιση αζώτου ουρίας», αντί του
«παραγωγή ουρίας» έχει καθιερωθεί για τους ίδιους λόγους[25].
Φόρμουλα Cockcroft-Gault για την κάθαρση κρεατινίνης (CrCl)
Άνδρες:

CrCl (ml/min) = [140 – ηλικία (yr)] x βάρος (kg)
SCr(μmol/L) x 0,81
(ml/s) = [140 – ηλικία (yr)] x βάρος (kg)
SCr(μmol/L) x 50

Γυναίκες:

όπως παραπάνω, πολλαπλασιάζοντας με 0,85

SCr: serum creatinine

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα της κρεατινίνης ορού, ως έμμεση μέτρηση της
μυϊκής μάζας δεν είναι πολύ υψηλή, ειδικά στους ασθενείς σε κάθαρση που λαμβάνουν
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διαφορετικές δόσεις κάθαρσης[26]. Ωστόσο, σε πολλές ασθένειες, είναι κλινικής και
προγνωστικής σημασίας το να καταγράφεται η απώλεια μυϊκής μάζας, οπότε προτείνεται
να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για τη διάγνωση της ΠΕΔ. Προσοχή όμως χρειάζεται
στην εκτίμηση της μυϊκής απώλειας και στην εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης,
γιατί υπάρχουν περιορισμοί στην εκτίμηση των αλλαγών βάρους σε άτομα με μειωμένη
ρύθμιση αλάτων και υγρών. Επίσης, διακυμάνσεις των γραμμωτών μυών (σκελετικού ή
καρδιακού μυός) επηρεάζουν την εμφάνιση κρεατινίνης, καθώς περιέχουν κρεατινίνη και
πολύ μεγαλύτερες ποσότητες κρεατίνης, η οποία μετατρέπεται σε κρεατινίνη. Συνεπώς,
υψηλές προσλήψεις σκελετικού μυός αυξάνουν την εμφάνιση κρεατινίνης. Παρόλα αυτά,
στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφάνιση κρεατινίνης δίδει μια αδρή προσέγγιση της
μυϊκής μάζας του ασθενούς[1, 4].
Για

την

ανάλυση

της

σύστασης

σώματος,

όπου

είναι

διαθέσιμα

η

απορροφησιομετρία φωτονίων διπλής ραδιογραφίας, η ανάλυση βιοηλεκτρικής
εμπέδησης (ΒΙΑ) και οι μετρήσεις ολικού αζώτου ή καλίου σώματος, είναι πολύ χρήσιμα
στην εκτίμηση της μυϊκής μάζας (με απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας ακτινών Χ –
DEXA–), της ολικής πρωτεΐνης σώματος (με ολικό άζωτο ή κάλιο σώματος), του
ελεύθερου οιδήματος λίπους ή της ελεύθερης οιδήματος μάζας, συνήθως αποκαλούμενης
άπαχη μυϊκή μάζα σώματος (με ΒΙΑ)[4]. Όσον αφορά στη μέθοδο ΒΙΑ, έχει γίνει πλέον
μια συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για τον υπολογισμό του ολικού νερού σώματος και
επαγωγικά της μυϊκής μάζας[27, 28] (Πίνακας 3). Η γωνία φάσης φ της ΒΙΑ έχει
συσχετιστεί με το ρυθμό θνησιμότητας των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών[29]. Το άνυσμα
της ΒΙΑ έχει αναφερθεί ως ευαίσθητη και ακριβής μέθοδος εκτίμησης της υδατικής
κατάστασης ασθενών με ΧΝΑ[30]. Η πολυσυχνοτική ΒΙΑ πιθανόν να είναι ακόμα πιο
ευαίσθητη στην εκτίμηση της μυϊκής μάζας[9, 31].
Η αλληλεπίδραση στο εγγύς υπέρυθρο (NIR) είναι μια απλή μέθοδος για την
εκτίμηση του ποσοστού σωματικού λίπους (Πίνακας 3), μέσω εκπομπής φωτός,
χρησιμοποιώντας εγγύς υπέρυθρη φασματοσκοπία στο δικέφαλο μυ του βραχίονα. Η
μέθοδος NIR έχει υψηλή συσχέτιση με την υδροπυκνομετρία[32] και οι μετρήσεις του
σωματικού λίπους μέσω αυτής σχετίζονται σημαντικά με άλλες μετρήσεις θρέψης[33,
34], ενώ αποτελεί προγνωστικό δείκτη επιβίωσης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών[20].
Η εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης είναι σημαντική στους ασθενείς που
υπόκεινται σε κάθαρση, καθώς μειωμένη όρεξη μπορεί να σχετίζεται με ΠΕΔ και
πιθανόν να προμηνύει φτωχή κλινική έκβαση[35, 36]. Ακούσια μείωση της πρωτεϊνικής
πρόσληψης κάτω από 0,8 γρ ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα και ενεργειακή
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πρόσληψη κάτω από 25 kcal ανά κιλό σωματικού βάρους (Πίνακας 2) πιθανόν να
σχετίζονται με ΠΕΔ[37]. Οι ασθενείς ΧΝΑ σταδίου 3-5, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε
κάθαρση, έχουν διαφορετικές πρωτεϊνικές απαιτήσεις και πρέπει να θεωρούνται
εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα[1, 4].
Διάφορα διατροφικά σκορ έχουν προταθεί ως πρακτικά διαγνωστικά εργαλεία για
τη διάγνωση της δυσθρεψίας στους νεφροπαθείς (Πίνακας 3). Το πιο γνωστό είναι η
Υποκειμενική Σφαιρική Εκτίμηση (SGA) και οι διάφορες εκδοχές του, όπως π.χ. το Σκορ
Δυσθρεψίας-Φλεγμονής (MIS)[38]. Αν και δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για τη
σχέση αυτών των ερωτηματολογίων με την ΠΕΔ, μπορούν να θεωρηθούν ισχυροί
κλινικοί δείκτες δυσθρεψίας και φλεγμονής, αλλά όχι καθοριστικοί διαγνωστικοί δείκτες
του συνδρόμου[1].
1.4. Επιδημιολογία της ΠΕΔ
Ανάλογα με τις μεθόδους διατροφικής εκτίμησης που έχουν χρησιμοποιηθεί
μέχρι σήμερα, το 18-75% των ασθενών που κάνουν αιμοκάθαρση (ΑΜK) και
περιτοναϊκή κάθαρση (ΠK) εμφανίζουν συμπτώματα ΠΕΔ. Η ύπαρξη σοβαρής ΠΕΔ
υπολογίζεται στο 6% με 8% των νεφροπαθών[1, 4, 8]. Σ’ αυτά τα άτομα δεν έχουν
πραγματοποιηθεί αυστηρά επιδημιολογικές έρευνες που να εξετάζουν τη συγκριτική
επίπτωση της ΠΕΔ τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εκ τούτου δεν είναι ξεκάθαρο εάν η ΠΕΔ
έχει αυξηθεί ή μειωθεί ή παραμένει στα ίδια επίπεδα στους ασθενείς σε κάθαρση. Οι
έρευνες για ΠΕΔ είναι ακόμα λιγότερες για τους ασθενείς σταδίων 3-4 που δεν
υπόκεινται σε κάθαρση, παρόλο που και σ’ αυτούς τους ασθενείς η ύπαρξή της μάλλον
φαίνεται να είναι αυξημένη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό[4, 39]. Επίσης, δεν
υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να συγκρίνουν τη διατροφική κατάσταση των ΑΜK και
ΠK ασθενών[6]. Σε Ιταλική έρευνα οι ΑΜK ασθενείς >76 ετών είχαν μεγαλύτερες
πιθανότητες από τους ΠK να είναι σε κακή θρέψη, ενώ στους ασθενείς <65 ετών, η
ύπαρξη ΠΕΔ ήταν πιο πιθανή στους ΠK ασθενείς[40]. Σε Ευρωπαϊκή έρευνα με 7.123
ΑΜK ασθενείς, η αλβουμίνη, η τρανσθυρετίνη και η ομαλοποιημένη παραγωγήεμφάνιση πρωτεϊνικού ολικού αζώτου (nPNA) ήταν κάτω από τα όρια υψηλού κινδύνου
των 35 g/L, 300 mg/L και 1 g/kg/ημέρα στο 20%, 36% και 35% των ασθενών
αντίστοιχα. Η δε επικράτηση και σοβαρότητα της ΠΕΔ ήταν ανάλογη με τα χρόνια των
ασθενών σε κάθαρση και ήταν πιο έκδηλη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας[41].
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1.5. ΠΕΔ και Θνησιμότητα σε ασθενείς με ΧΝΝ-5
Σύμφωνα με το πάνελ της ISRNM για τη διάγνωση της ΠΕΔ χρειάζεται να
πληρούνται τουλάχιστον 3 από τις 4 κατηγορίες κριτηρίων (Πίνακας 2): (1) βιοχημικές
εξετάσεις (αλβουμίνη, προαλβουμίνη και χοληστερίνη ορού), (2) μετρήσεις σωματικής
μάζας (ΔΜΣ, ακούσια απώλεια βάρους και όλικό λίπος σώματος), (3) μετρήσεις μυϊκής
μάζας (μυϊκή μάζα, περίμετρος βραχίονα και εμφάνιση κρεατινίνης) και (4) εκτίμηση
διαιτητικής πρόσληψης (διαιτητική πρωτεϊνική και ενεργειακή πρόσληψη). Διάφοροι
επιπλέον δείκτες (Πίνακας 3) προτείνεται να χρησιμοποιούνται επικουρικά στη διάγνωση
της ΠΕΔ, αλλά τα στοιχεία για την εγκυρότητα τους είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα[1,
6, 8, 42]. Σίγουρα όμως, όλοι ή οι περισσότεροι προαναφερόμενοι δείκτες σχετίζονται με
τη θνησιμότητα των ασθενών ΧΝΝ-5[42]. Όλες οι μεταβολικές διαταραχές, οι αλλαγές
στη σύσταση σώματος και η ύπαρξη φλεγμονής αυξάνουν το ρυθμό θνησιμότητας των
ασθενών ΧΝΝ-5, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι στο ηλικιακό φάσμα των 25-34 ετών
έχουν 100-200 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας από το γενικό πληθυσμό[2]. Η
φλεγμονή, όπως προσδιορίζεται από τα αυξημένα επίπεδα ορού της CRP και άλλους
δείκτες φλεγμονής, παρατηρείται στο 30% με 60% των Βορειοαμερικανών και των
Ευρωπαίων ασθενών ΧΝΝ-5[4, 43]. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι νεφροπαθείς
τελικού σταδίου στις Ασιατικές χώρες έχουν χαμηλότερη εμφάνιση φλεγμονής, το οποίο
σημαίνει ότι γενετικοί παράγοντες και πολιτισμικές συνήθειες, όπως η πρόσληψη
τροφής, πιθανόν να επηρεάζουν τη φλεγμονώδη απάντηση[44]. Δίαιτα υψηλή σε φυτικές
στερόλες, σόγια, φυτικές ίνες και αμύγδαλα έχει αποδειχθεί το ίδιο αποτελεσματική με
τις στατίνες στη μείωση της CRP σε υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς[45].
Γενικά η ΠΕΔ αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος καθοριστικός παράγοντας
νοσηρότητας και θνησιμότητας στους ΑΜK και ΠK ασθενείς[4, 6]. Προοπτικές μελέτες
έχουν δείξει ισχυρή σχέση μεταξύ δεικτών θρέψης και της ετήσιας νοσηρότητας και
θνησιμότητας των ΑΜK ασθενών, με την αλβουμίνη και την προ-αλβουμίνη ορού να
έχουν την ισχυρότερη προγνωστική αξία σε τιμές κάτω των 35 g/L και 300 mg/L
αντίστοιχα, ενώ παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για τους ΠK ασθενείς[6]. Επίσης,
αύξηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης μέχρι και 1,4g/kg/ημέρα, υπολογιζόμενη από τον
ομαλοποιημένο ρυθμό πρωτεϊνικού καταβολισμού (nPCR), έχει συσχετιστεί με αύξηση
της επιβίωσης[46]. Όμως, η ΠΕΔ δεν είναι συνήθως η άμεση αιτία νοσηρότητας και
θνησιμότητας, αλλά συμβάλλει στο θανατηφόρο αποτέλεσμα με το να επιδεινώνει τις
καρδιαγγειακές και φλεγμονώδεις επιπλοκές, οι οποίες είναι οι πιο συνήθεις αιτίες
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θανάτου στους ασθενείς με ΧΝΝ σε κάθαρση[4, 6, 8], ή σε στάδιο πριν την κάθαρση[8,
47].
Στον πολύ υψηλό ρυθμό θνησιμότητας των νεφροπαθών[48], το μεγαλύτερο
ποσοστό φαίνεται να καταλαμβάνουν οι επιπλοκές της καρδιαγγειακής νόσου (CVD).
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το γεγονός, ότι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου για
καρδιαγγειακή νόσο, όπως η υπερχοληστερολαιμία, η υπερομοκυστεϊναιμία, η
παχυσαρκία ή η υπέρταση δεν μπορούν να εξηγήσουν την υψηλή νοσηρότητα και
θνησιμότητα των νεφροπαθών από καρδιαγγειακές επιπλοκές. Τουναντίον, και σε
αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, αυτοί οι δείκτες μεταβολικού συνδρόμου παραδόξως
σχετίζονται με μειωμένη νοσηρότητα, θνητότητα και καλύτερη επιβίωση των ασθενών
ΧΝΝ-5 και το φαινόμενο αποκαλείται Αντίστροφη Επιδημιολογία[6, 49-51].
1.5.1. ΠΕΔ και Θνησιμότητα - Συσχέτιση έναντι Αιτιότητας
Ένας σημαντικός περιορισμός στις μελέτες παρατήρησης είναι ότι οι ισχυρές
συσχετίσεις που έχουν βρεθεί μεταξύ δεικτών κακής θρέψης και αυξημένης φλεγμονής
με την ΠΕΔ δεν αποδεικνύουν απαραίτητα αιτιολογική σύνδεση μεταξύ των παραγόντων
κινδύνου και της έκβασης. Στην περίπτωση της ΠΕΔ, υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες
απόψεις για το αν οι μετρήσεις κακής θρέψης και φλεγμονής που χρησιμοποιούνται ως
δείκτες κακής έκβασης, τελικά είναι αποτέλεσμα παρά αιτία αυτής της έκβασης, το οποίο
ονομάζεται Αντίστροφη Αιτιολογία[42, 49, 51].
Ωστόσο, το να αποδειχθεί η άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος όλων των επί
μέρους δεικτών της ΠΕΔ με τη θνησιμότητα των νεφροπαθών χρειάζεται επιπλέον
έρευνα και στοιχεία. Πρώτον, οι παρατηρούμενες συσχετίσεις χρειάζονται προφανείς
εξηγήσεις, οι οποίες να στηρίζονται σε γνωστές βιολογικές διαδικασίες. Δεύτερον, είναι
προτιμότερο να υπήρχε ένας μόνο μηχανισμός, ο οποίος να ευθύνεται για την ΠΕΔ και
τη θνησιμότητα. Στην περίπτωση όμως της ΠΕΔ, οι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι
πολύπλοκοι και δεν υπάρχει ένας, κύριος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που να μπορεί
να εξηγήσει μέχρι σήμερα όλο το εύρος των παρατηρούμενων επιπλοκών. Χρειάζεται να
επισημανθεί ότι τα κριτήρια που έχουν προταθεί για τη διάγνωση της ΠΕΔ, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αυτής της κατάστασης, πιθανώς όμως να μην είναι
αιτιολογικά υπεύθυνα για τις αρνητικές επιπτώσεις της[1, 42].
Πιθανόν η συνοσηρότητα να είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ ΠΕΔ και
θνησιμότητας στους ασθενείς ΧΝΑ, ειδικά επειδή ασθενείς με χαμηλή αλβουμίνη ορού ή
χαμηλό ΔΜΣ είναι πολύ πιθανόν να έχουν σοβαρές υποκείμενες ασθένειες, όπως χρόνιο
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σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια πνευμονοπάθεια ή καρδιοπάθεια, ή περιφερική αγγειακή
νόσο. Οπότε είναι μικρή η πιθανότητα η ΠΕΔ να είναι απλά μόνο ένας δείκτης
αυξημένης συνοσηρότητας, εφόσον επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η
ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η πρωτεϊνο-ενεργειακή δυσθρεψία
(ΠΕΔ) σχετίζονται ανεξάρτητα με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα ακόμα και σε
ασθενείς με λιγότερο σοβαρές συνοσηρές συνθήκες[42, 52].
1.5.1.1. Επίδραση του ΔΜΣ
Στο γενικό πληθυσμό, ο χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου παρατηρείται σε άτομα
με τιμές ΔΜΣ από 20 έως 25 kg/m2, ενώ αυξάνεται σε τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες
αυτών[53]. Στους ΑΜK ασθενείς ο ΔΜΣ έχει αποδειχθεί ανεξάρτητος σημαντικός
δείκτης πρόγνωσης θανάτου[54]. Σε μελέτη παρατήρησης ΑΜK ασθενών φάνηκε ότι για
κάθε μονάδα αύξησης του ΔΜΣ ο σχετικός κίνδυνος θνησιμότητας μειώθηκε κατά 10%.
Παρόμοια, σε ασθενείς που μόλις ξεκίνησαν κάθαρση και είχαν χωριστεί σε 3 ομάδες
ΔΜΣ, φάνηκε ότι όσοι είχαν τις πιο χαμηλές τιμές (<23,2 kg/m2) είχαν 42% υψηλότερο
2ετή κίνδυνο θνησιμότητας από τους ασθενείς με τους υψηλότερους ΔΜΣ (27,8 kg/m2)
μετά από προσαρμογή ως προς την ηλικία, το φύλο και τη συνοσηρότητα[55]. Αυτή η
ειδική σχέση ΔΜΣ με την επιβίωση στους νεφροπαθείς ονομάζεται Αντίστροφη
Επιδημιολογία ή Παράδοξο της Παχυσαρκίας. Η Αντίστροφη Επιδημιολογία έχει βρεθεί
και σε πιο υγιείς ή σε νεότερους νεφροπαθείς τελικού σταδίου. Σε ασθενείς <45 ετών με
χαμηλή συνοσηρότητα, το όφελος επιβίωσης που παρατηρήθηκε στους υπέρβαρους
(ΔΜΣ: 25 έως 29,9 kg/m2) ήταν ακόμα μεγαλύτερο στους παχύσαρκους ασθενείς (ΔΜΣ
>30kg/m2) όλων των υποκατηγοριών ηλικίας, φύλου, φυλής, είδους κάθαρσης, επιπέδων
αλβουμίνης και κάθαρσης της ουρίας (Kt/V)[53].
Διάφορες εξηγήσεις έχουν προταθεί για την προστατευτική επίδραση του υψηλού
ΔΜΣ στον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας των ασθενών ΧΝΑ. Ένας από αυτούς
φαίνεται να είναι ο πιο σχετικός: η διάρκεια παρακολούθησης των ΑΜK ασθενών
διαφέρει σημαντικά από αυτήν των υγιών ατόμων (3-5 χρόνια έναντι άνω των 15
ετών)[6]. Έτσι σε έρευνα που διεξήχθη ειδικά για να μελετήσει την επίδραση της
διάρκειας παρακολούθησης, ο de Mutsert κ.συν. μελέτησαν τη σχέση μεταξύ ΔΜΣ και
επιβίωσης σε ΑΜK ασθενείς και σε υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και σε ίδιο
διάστημα παρακολούθησης 7 χρόνων. Στην κατηγορία με ΔΜΣ αναφοράς, 22,5-25 kg/m2
βρέθηκε ότι οι ΑΜK ασθενείς είχαν 10 φορές υψηλότερο ρυθμό θνησιμότητας από τους
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υγιείς μάρτυρες. Όμως σε ΔΜΣ <18,5kg/m2 ο σχετικός κίνδυνος ήταν 2 για τους ΑΜK
ασθενείς και 2,3 για τους υγιείς, και μόνο 1,2 για τους παχύσαρκους ΑΜK ασθενείς,
αλλά και τους υγιείς παχύσαρκους. Οπότε νεφροπαθείς και υγιείς με συγκρίσιμη ηλικία
και διάρκεια παρακολούθησης έδειξαν παρόμοιο κίνδυνο θνησιμότητας σε χαμηλό και
υψηλό ΔΜΣ[56]. Αυτό σημαίνει ότι όταν το προσδόκιμο ζωής περιορίζεται σε λίγα
χρόνια, ο χαμηλός ΔΜΣ αποτελεί υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από τον υψηλό ΔΜΣ.
Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι πρωτεϊνική δυσθρεψία (protein wasting)
μπορεί να υπάρχει και σε παχύσαρκους ασθενείς και σχετίζεται με φλεγμονή και
μειωμένη επιβίωση[57]. Παρόλο που και η άπαχη μάζα σώματος και η λιπώδης έχουν
αναφερθεί ότι συμβάλλουν στην αύξηση της επιβίωσης σε ασθενείς με υψηλό ΔΜΣ[58],
η προστατευτική επίδραση της μυϊκής μάζας φαίνεται να είναι ο υπερισχύων
παράγοντας[59].
1.5.1.2. Επίδραση της Μυϊκής Φθοράς (Muscle wasting)
Η μείωση της μυϊκής μάζας που παρατηρείται στην ΠΕΔ πιθανόν να προκαλείται
από τις τοξίνες ουραιμίας ή από άλλες μεταβολικές ή ορμονικές διαταραχές. Η μυϊκή
φθορά πιθανόν να οδηγήσει σε μειωμένη σκελετική, αναπνευστική και καρδιακή μυϊκή
λειτουργία, περιορίζοντας τις ζωτικές λειτουργίες αυτών των οργανικών συστημάτων.
Είναι πιθανό επίσης να περιορίσει τον οξειδωτικό μεταβολισμό που σχετίζεται με τους
μύες, προκαλώντας έτσι μείωση της αντιοξειδωτικής άμυνας[60]. Εκτενής καταστροφή
ιστού πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση της κυκλοφορούσας ακτίνης, η οποία πιθανόν να
καταναλώσει πηκτωλυματίνη (ζελσολίνη) (που παράγεται πρωταρχικά από το σκελετικό
μυ), δεσμευτική πρωτεΐνη βιταμίνης D και άλλα κυκλοφορούντα μόρια, τα οποία έχουν
θεραπευτικές και προστατευτικές δράσεις. Προκαταρτικά δεδομένα δείχνουν ότι το
πιθανότερο η κυκλοφορούσα ακτίνη και πηκτωλυματίνη να σχετίζονται με την επιβίωση
των ασθενών ΧΝΑ[42].
1.5.1.3. Επίδραση της Φλεγμονής
Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις τα επίπεδα ορού των θετικών αντιδρώντων οξείας
φάσης αυξάνονται, ενώ των αρνητικών αντιδρώντων οξείας φάσεως μειώνονται. Τα
πρώτα περιλαμβάνουν πρωτεΐνες, όπως η CRP, η φερριτίνη ή το ινωδογόνο, το
αμυλοειδές ορού Α, ο TNF-α και η IL-6, ενώ τα δεύτερα περιλαμβάνουν την αλβουμίνη,
την τρανσθυρετίνη, την τρανσφερρίνη (TRF), την πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης
(RBP) και διάφορες λιποπρωτεΐνες. Μερικές από αυτές τις αρνητικές πρωτεΐνες οξείας
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φάσεως επίσης μειώνονται στην ΠΕΔ[4, 43]. Αρκετές ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει
συσχέτιση μεταξύ φλεγμονωδών αντιδράσεων, συνήθως ανιχνεύσιμων μέσω αυξημένων
συγκεντρώσεων ορού CRP και IL-6, και κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο σε ασθενείς
ΧΝΑ[61-63] και στο γενικό πληθυσμό[64, 65], καθώς η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει
ενδοθηλιακή κυτταρική καταστροφή και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, προδιαθέτοντας
στη δημιουργία αθηροσκληρωτικής πλάκας[42, 66]. Τα αυξημένα επίπεδα CRP στους
ασθενείς με ΧΝN-5 έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον τόσο ισχυρός προγνωστικός δείκτης
θνησιμότητας όσο και τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης[67, 68]. Αυξημένα επίπεδα IL-6
επίσης σχετίζονται ιδιαίτερα ισχυρά με αυξημένη θνησιμότητα σ’ αυτούς τους
ασθενείς[69, 70]. Στην έρευνα των Honda κ.συν. που εξέτασαν ταυτόχρονα την
αλβουμίνη, την υψηλής ευαισθησίας CRP (hs-CRP), την IL-6 και τη φετουίνη Α, ως
δείκτες δυσθρεψίας, καρδιαγγειακής νόσου (CVD) και θνησιμότητας σε ασθενείς ΧΝN5, η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η πρόγνωση δυσθρεψίας ήταν καλύτερη από
τα επίπεδα των hs-CRP και IL-6, της CVD από τα επίπεδα της IL-6, και της
θνησιμότητας από τα επίπεδα των IL-6, αλβουμίνης και φετουίνης Α, αλλά όχι από την
hs-CRP. Πιθανόν τα επίπεδα IL-6 ν’ αποτελούν τον πιο αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη
CVD και θνησιμότητας[69]. Μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησης σε ΑΜK ασθενείς
έδειξε η CRP να είναι προγνωστικός δείκτης συνολικής, αλλά όχι CVD θνησιμότητας,
και η τρανσθυρετίνη να είναι ο πλέον προγνωστικός (πιο ισχυρός και από την
αλβουμίνη) βιολογικός δείκτης μη καρδιαγγειακής θνησιμότητας, ενώ ο δείκτης
κρεατινίνης ήταν πολύ δυνατός δείκτης πρόγνωσης CVD θνησιμότητας[12]. Παρόλο που
τα αρχικά επίπεδα προ-αλβουμίνης δε φαίνεται να είναι ανώτερα από την αλβουμίνη
στην πρόγνωση της θνησιμότητας των ΑΜK ασθενών, συγκεντρώσεις της <20 mg/dL
σχετίζονται με κίνδυνο θανάτου ακόμα και σε νορμοαλβουμινικούς ασθενείς, ενώ
μείωση της προ-αλβουμίνης ορού σε διάστημα 6 μηνών σχετίζεται ανεξάρτητα με
αυξημένο κίνδυνο θανάτου[13]. Δεν υπάρχει όμως κάποια ομόφωνη απόφαση σχετικά με
το ποιοι φλεγμονώδεις δείκτες και σε ποιες συγκεντρώσεις είναι οι βέλτιστοι για τη
διάγνωση και το χειρισμό της φλεγμονής στους νεφροπαθείς[4]. Πρόσφατη έρευνα
επιβεβαίωσε ότι η

αλβουμίνη ορού είναι προγνωστικός δείκτης συνολικής,

καρδιαγγειακής και σχετιζόμενης με τη φλεγμονή θνησιμότητας τόσο στους ΑΜΚ όσο
και στους ΠΚ ασθενείς, όμως ο συνολικός κίνδυνος θανάτου, για κάθε κατηγορία
αλβουμίνης, ήταν χαμηλότερος στους ΠΚ ασθενείς. Σημαντική αύξηση του κινδύνου
θανάτου παρατηρήθηκε σε τιμές αλβουμίνης <3,8 g/dL στους ΠΚ ασθενείς, ενώ στους
ΑΜΚ ασθενείς σε τιμές αλβουμίνης <4,0 g/dL. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
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συμπέρασμα ότι αυτή η διαφορά στο όριο που αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου μεταξύ των
2 ειδών κάθαρσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους οργανισμούς που ορίζουν τα
κριτήρια ποιότητας[71]. Ο όρος, απάντηση οξείας φάσης, είναι κατά μία έννοια
λανθασμένη ονομασία γιατί υποδεικνύει ότι συμβαίνει μόνο σε οξεία φλεγμονή. Η
αύξηση όμως αυτών των πρωτεϊνών οξείας φάσης παρατηρείται και σε χρόνιες
φλεγμονώδεις καταστάσεις[4].
Επειδή η φλεγμονή ενδέχεται να σχετίζεται και με ανορεξία και με αυξημένο
καταβολισμό καθαρής πρωτεΐνης, αλλά και με καταστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης, ίσως
πράγματι ν’ αποτελεί το χαμένο σύνδεσμο μεταξύ ΠΕΔ και θνησιμότητας στη χρόνια
νεφροπάθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φλεγμονή μπορεί να είναι και αιτία, αλλά και
αποτέλεσμα της ΠΕΔ[4, 42, 66, 72].
1.5.1.4. Επίδραση των Θρεπτικών Ανεπαρκειών
Η ΠΕΔ, μέσω της εμπεριεχόμενης δυσθρεψίας, μπορεί να οδηγήσει σε ασθενή
ανοσοποιητική λειτουργία και αντίσταση στους ξενιστές, με αποτέλεσμα την αυξημένη
ευαισθησία σε μολύνσεις και τη δύσκολη επούλωση πληγών[42]. Συγκεκριμένα θρεπτικά
συστατικά, όπως τα αμινοξέα αργινίνη και γλουταμίνη, μπορούν να ενισχύσουν την
ανοσοαπάντηση[73]. Οι ασθενείς ΧΝΑ είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ανεπάρκειες
ψευδαργύρου[74], πυριδοξίνης (βιταμίνη Β6)[75], βιταμινών C και Ε, σεληνίου και
φολικού οξέος, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην άμυνα του οργανισμού
προς τους ξενιστές, όπως μείωση της απάντησης των αντισωμάτων, δυσλειτουργία των
πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων και λεμφοκυττάρων και ασθενή επούλωση
πληγών[4, 42]. Επειδή η ουραιμία καθαυτή και οι σχετιζόμενες συνοσηρές καταστάσεις,
επίσης καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πιθανό οι ασθενείς ΧΝΑ να είναι
ακόμα πιο ευάλωτοι, λόγω της ΠΕΔ, σε περαιτέρω εξασθένηση του ανοσοποιητικού, που
προδιαθέτει σε φλεγμονώδεις ασθένειες, όπως μολύνσεις ηπατίτιδας C, οι οποίες με τη
σειρά τους σχετίζονται με αύξηση της θνησιμότητας σ’ αυτούς τους ασθενείς[76].
Εικάζεται επίσης, ότι η δυσθρεψία πιθανόν να αυξάνει τον καρδιακό θάνατο, ως
αποτέλεσμα μειωμένης διαθεσιμότητας της L-αργινίνης και της επακόλουθης μειωμένης
σύνθεσης του νιτρικού οξέος[42]. Το σύστημα του νιτρικού οξέος μεταβάλλεται στην
ουραιμία, με συσσώρευση των αναστολέων της συνθετάσης του νιτρικού οξέος, οι οποίοι
εμπλέκονται στο μεταβολισμό της τρυπτοφάνης (πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης) και
ενισχύουν την παραγωγή σεροτονίνης, που είναι κεντρικός καταστολέας της όρεξης[66].
Το φαινόμενο, σύνηθες στην ουραιμία, ονομάζεται «εγκεφαλικό, παρόμοιο με
28

υπερσεροτονινεργικό σύνδρομο» (brain hyperserotoninergic-like syndrome), το οποίο
ευνοεί την ανορεξία[77].
1.5.1.4.α. Επίδραση της Ανορεξίας/ Μειωμένης Πρόσληψης Τροφής
Οι ανεπάρκειες των θρεπτικών συστατικών οφείλονται κυρίως στη μειωμένη
πρόσληψη τροφής, στην ανορεξία και στις απώλειες θρεπτικών συστατικών στο διάλυμα
της κάθαρσης (Πίνακας 1). Η ανορεξία μπορεί να προκαλείται από τοξίνες της
ουραιμίας, φλεγμονώδεις καταστάσεις με ανορεξιογόνες κυτταροκίνες, υπερκείμενες
ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, γαστρεντερικές διαταραχές, πιθανές αλλαγές
στα επίπεδα ορμονών ορού και ψυχιατρικές διαταραχές, ειδικά κατάθλιψη[4, 66]. Η
ουραιμία μπορεί να προξενήσει ανορεξία μέσω της συσσώρευσης τοξικών μεταβολιτών,
οι οποίοι φυσιολογικά θα εκκρίνονταν στα ούρα ή θα αποδομούνταν από τα νεφρά.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς ΑΜK που άρχισαν πιο συχνή ή αυξημένης διάρκειας
κάθαρση με μεγαλύτερες δόσεις Kt/V, και ασθενείς ΠK που αύξησαν τη δόση κάθαρσης,
αύξησαν τη λήψη τροφής και βελτιώθηκε η διατροφική τους κατάσταση[4, 66]. Στη
μελέτη HEMO[78] μειωμένη όρεξη σχετιζόταν με έκπτωση στους διατροφικούς δείκτες
των ασθενών ΑΜK, όπως η αλβουμίνη, οι περίμετροι του βραχίονα και της κνήμης και η
ποιότητα ζωής. Η όρεξη σχετιζόταν ευθέως με το ρυθμό νοσηλείας, αλλά η συσχέτιση με
τη θνησιμότητα δεν ήταν σημαντική, έπειτα από προσαρμογή ως προς τη
συνοσηρότητα[66]. Αντίθετα, αρκετές έρευνες έχουν δείξει στατιστικώς σημαντική
συσχέτιση μεταξύ φτωχής όρεξης και μειωμένης επιβίωσης[35, 36]. Σε χρόνιους ΠK
ασθενείς, παρατηρείται συχνά μειωμένη πρόσληψη τροφής, η οποία συμβάλει στη
δημιουργία δυσθρεψίας[79].
Τα λιποκύτταρα παράγουν λεπτίνη, η οποία έχει ισχυρή ανασταλτική δράση στην
όρεξη[66]. Η αύξηση της λεπτίνης ορού των ασθενών με ΧΝΝ-5 έχει θεωρηθεί υπεύθυνη
για τη μείωση της όρεξης τους, αλλά ο ρόλος της δεν είναι ξεκάθαρος ακόμα[80, 81]. Η
γκρελίνη παράγεται στο στομαχικό τοίχωμα κατά τη διάρκεια νηστείας και δρα ως
ορεξιογόνος παράγοντας. Ο ρόλος της γκρελίνης ορού στους νεφροπαθείς είναι επίσης
αμφιλεγόμενος. Όσον αναφορά στο νευροπεπτίδιο Υ, το οποίο παράγεται στο λεπτό
έντερο και αυξάνει το αίσθημα κορεσμού, έχει βρεθεί σε υψηλά επίπεδα στους ΑΜK
ασθενείς, αλλά ο ρόλος του στην πρόσληψη τροφής είναι ασαφής ακόμα [66]. Επίσης,
υπάρχουν πολλοί λόγοι, ανεξάρτητοι από την όρεξη, για τη μείωση της πρόσληψης
τροφής των νεφροπαθών σε κάθαρση, όπως οικονομικοί, ιατρικοί, χειρουργικοί,
μηχανικοί (δυσκολία μάσησης, κατάποσης), διανοητική ή φυσική ανικανότητα και πολύ
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συχνά κατάθλιψη. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν να
αγοράσουν, μαγειρέψουν, πέψουν, μεταβολίσουν ή αφομοιώσουν όλα τα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζονται καθημερινά [4, 66].
1.5.1.4.β. Επίδραση της Απώλειας Θρεπτικών Συστατικών στο Διάλυμα της κάθαρσης
Η αποβολή αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών, καθώς και αρκετών μετάλλων
και υδατοδιαλυτών βιταμινών μέσω της κάθαρσης επιδεινώνει τις θρεπτικές ανεπάρκειες
των ασθενών με ΧΝΝ-5. Το μέγεθος της απώλειας των θρεπτικών συστατικών εξαρτάται
από το είδος της κάθαρσης (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή) και το χαρακτήρα της
διαδικασίας κάθαρσης (χαμηλής ή υψηλής διαπερατότητας μεμβράνες, αν ο ασθενής
βρίσκεται σε μεταγευματικό ή μεταπορροφητικό στάδιο)[4]. Για παράδειγμα, ένας ΑΜK
ασθενής σε αιμοκάθαρση με υψηλής διαπερατότητας μεμβράνη και σε μεταγευματικό
στάδιο έχει τη μεγαλύτερη απώλεια ελεύθερων αμινοξέων στο διάλυμα, που κυμαίνεται
στα 9,3  2,7γρ, σε σύγκριση με τη μικρότερη απώλεια ελεύθερων αμινοξέων (6-8γρ)
που παρατηρείται κατά τη χρήση χαμηλής διαπερατότητας μεμβράνη κι αν βρίσκονταν
σε μεταπορροφητικό στάδιο[82]. Επειδή τα πρωτεϊνικά μόρια είναι μεγάλα σε σχέση με
τους πόρους της μεμβράνης, πολύ λίγη πρωτεΐνη χάνεται στην αιμοκάθαρση[4].
Οι ασθενείς που υποβάλλονται και σε συνεχή φορητή ΠΚ (CAPD) και σε
αυτόματη ΠK κάθαρση χάνουν περίπου 9γρ ολικής πρωτεΐνης την ημέρα και 6γρ
αλβουμίνης. Οι πρωτεϊνικές απώλειες μπορεί ν’ αυξηθούν σημαντικά σε σοβαρή
περιτονίτιδα. Ασθενείς σε CAPD έχει φανεί ότι χάνουν στο διάλυμα 8,8  0,5γρ ολικής
πρωτεΐνης και 5,7  0,4γρ αλβουμίνης[83]. Όπως στους ΑΜK ασθενείς έτσι και στους
ΠK ασθενείς, αυτοί που κατηγοριοποιούνται ως υψηλοί μεταφορείς, βάσει του τεστ
περιτοναϊκής εξισορρόπησης (PET), χάνουν περισσότερη πρωτεΐνη και αλβουμίνη στο
διάλυμα της κάθαρσης, απ’ ότι οι χαμηλοί μεταφορείς[84]. Οι υψηλοί μεταφορείς έχουν
επίσης πιο χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης ορού, χωρίς να είναι σαφής η αιτία, εφόσον αυτοί
οι ασθενείς χάνουν μόνο περίπου 2-3γρ περισσότερης πρωτεΐνης την ημέρα. Είναι
πιθανό, κάποια φλεγμονώδης διαδικασία στους υψηλούς μεταφορείς, αφενός να αυξάνει
τη διαπερατότητα της περιτοναϊκής μεμβράνης στην πρωτεΐνη κι αφετέρου να
καταστέλλει τη σύνθεση της ηπατικής αλβουμίνης[4]. Οι απώλειες σε ελεύθερα αμινοξέα
κατά τη συνεχή φορητή (CAPD) και την αυτόματη περιτοναϊκή κάθαρση έχουν
υπολογιστεί σε 2-3,5γρ ανά ημέρα και 1,17γρ ανά ημέρα, αντίστοιχα[85]. Οι απώλειες
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των πεπτιδίων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής κάθαρσης δεν
έχουν μελετηθεί επαρκώς[4].
1.5.1.5. Επίδραση της Σύνθεσης της Δίαιτας
Μια θεωρία επικαλείται τα χαρακτηριστικά της καταναλισκόμενης τροφής στο
μηχανισμό δράσης της αυξημένης θνησιμότητας των νεφροπαθών λόγω ΠΕΔ. Οι δίαιτες
χαμηλές σε πρωτεΐνη που προτείνονται σε πολλούς ασθενείς ΧΝΑ είναι αθηρογόνες[86,
87]. Λόγω της δυσκολίας να διατηρηθεί επαρκής ενεργειακή πρόσληψη στις δίαιτες
χαμηλής πρωτεΐνης και καλίου, οι ασθενείς τείνουν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
λίπους, το οποίο είναι αθηρογόνο. Σε έρευνα που βασίστηκε σε ημερολόγιο συχνότητας
βρέθηκε ότι οι ασθενείς ΑΜK καταναλώνουν σημαντικά μικρότερες ποσότητες καλίου,
φυτικών ινών, βιταμίνης C, μερικών καρδιοπροστατευτικών καροτενοειδών και
απαραίτητων μετάλλων και βιταμινών, αλλά έχουν αυξημένη πρόσληψη χοληστερόλης.
Ο περιορισμός της πρόσληψης καλίου, οδηγεί σε μείωση της πρόσληψης φρούτων και
λαχανικών, ενώ αυξάνει την πρόσληψη κρέατος και άλλων τροφών πλούσιων σε λίπος,
ως κύριες πηγές θερμίδων[86].
Επιπλέον, οι γαστρεντερικές διαταραχές είναι χαρακτηριστικές στη δυσθρεψία,
με την ατροφία του εντερικού βλεννογόνου, τις μειωμένες εντερικές κενώσεις και την
αλλαγή της εντερικής χλωρίδας να οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της εντερικής
λειτουργίας και της ικανότητας απορρόφησης θρεπτικών συστατικών[88].
1.5.1.6. Επίδραση των χαμηλών επιπέδων χοληστερόλης ορού
Η σταδιακή απώλεια σωματικού λίπους κατά την εξέλιξη της ΧΝΑ πιθανόν
οδηγεί σε μειωμένη απομόνωση των τοξινών της ουραιμίας και χαμηλότερη παραγωγή
μερικών

αντιφλεγμονωδών

κυτταροκινών[42].

Επιπλέον,

οι

κυκλοφορούσες

λιποπρωτεΐνες πιθανόν να δρουν ως αμυντικός μηχανισμός εξουδετερώνοντας τις
ενδοτοξίνες που εισβάλλουν στο γαστρεντερικό σύστημα. Αυτή η Υπόθεση της
ενδοτοξίνης-λιποπρωτεΐνης έχει προταθεί για να εξηγήσει τη συσχέτιση μεταξύ χαμηλών
επιπέδων χοληστερόλης ορού και της αυξημένης καρδιαγγειακής νοσηρότητας και
θνησιμότητας (το παράδοξο της χοληστερόλης) των ασθενών ΧΝΑ και με χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε, υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερων ενδοτοξινών, που
παρατηρούνται σε χαμηλές συγκεντρώσεις χοληστερόλης, πιθανόν να ενεργοποιούν τη
διαδοχική

παραγωγή

ενδοθηλιακή

προφλεγμονωδών

δυσλειτουργία

και

κυτταροκινών,

οι

αθηροσκλήρωση[89].

οποίες
Επίσης,

οδηγούν

σε

αυξημένη
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προφλεγμονώδης μετατροπή της χαμηλής πυκνότητας σε λιποπρωτεΐνη (HDL)
χοληστερόλης πιθανόν να παίζει κάποιο ρόλο στην εξασθένιση της δεξαμενής
προστατευτικών λιποπρωτεϊνών[90]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα σε νεφροπαθείς
τελικού σταδίου όσον αφορά στη σχέση χαμηλών επιπέδων χοληστερόλης και
θνησιμότητας, καθώς αυτή η σχέση παρατηρήθηκε να ισχύει μόνο σε ΑΜK ασθενείς με
φλεγμονή[91].
1.5.1.7. Επίδραση της Οξαιμίας
Η οξαιμία προκαλεί πρωτεϊνικό καταβολισμό και αρνητική πρωτεϊνική
ισορροπία. Ακόμα και μικρή αύξηση στη συσσώρευση πρωτονίων στο αίμα μπορεί να
επιτείνει τον καταβολικό ρυθμό[92]. Ασθενείς σε ΑΜK που κάνουν κάθαρση 3 φορές
την εβδομάδα τείνουν προοδευτικά να παρουσιάζουν μεγαλύτερη οξέωση όσο
πλησιάζουν στην επόμενη αιμοκάθαρση, όπου πιθανόν τελικά να είναι πράγματι
οξαιμικοί εκείνη τη στιγμή. Σε ΑΜK και ΠK ασθενείς, με πλήρη υπολειπόμενη νεφρική
λειτουργία, οι δικαρβονικές απώλειες στα ούρα πιθανόν να συμβάλουν στη μεταβολική
οξέωση[4].
1.5.1.8. Άλλοι Μηχανισμοί
Άλλοι μηχανισμοί, που πιθανόν άμεσα ή έμμεσα να σχετίζονται με τις αρνητικές
επιπτώσεις της ΠΕΔ είναι η ανεπάρκεια βιταμίνης D, που επιφέρει μυϊκή φθορά[93], η
απλαστική αναιμία και η εκκένωση των αποθηκών σιδήρου, οι οποίοι μπορούν να
προκαλέσουν αύξηση στον αριθμό και/ή στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Επίσης,
στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 συχνά παρατηρείται σημαντική έκπτωση της φυσικής τους
κατάστασης, λόγω του συνδυασμού της συνοσηρότητας που εμφανίζουν και της μείωσης
της φυσικής τους δραστηριότητας[94]. Έχει υποστηριχθεί, χωρίς σαφείς αποδείξεις, ότι η
επιδείνωση της φυσικής τους κατάστασης συντελεί στην ΠΕΔ και στη συσχέτισή της με
αυξημένη θνησιμότητα[4]. Το πιθανότερο όμως είναι, ότι η υψηλή θνησιμότητα που
σχετίζεται με την ΠΕΔ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού τουλάχιστον μερικών από τους
προαναφερόμενους μηχανισμούς, παρά το αποτέλεσμα ενός μόνο αποκλειστικού,
επιβαρυντικού παράγοντα[42].
Το γεγονός ότι η ΠΕΔ σχετίζεται με το θάνατο του 20-25% των ασθενών σε
κάθαρση ετησίως[6, 51] υπογραμμίζει την αναγκαιότητα στενής και συχνής διατροφικής
και θρεπτικής εκτίμησης και υποστήριξης αυτών των ασθενών.
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1.6. Θεραπευτικές στρατηγικές για τη θεραπεία της καχεξίας/ΠΕΔ στη ΧΝΑ
Διατροφικές, φαρμακευτικές και άλλες αντιφλεγμονώδεις στρατηγικές
Εφόσον η φλεγμονή έχει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη του ουραιμικού
φαινότυπου, οι κυκλοφορούντες δείκτες φλεγμονής αποτελούν πρωταρχικούς στόχους
για θεραπεία, μαζί με αντιοξειδωτικές και αντικαταβολικές προσεγγίσεις[95]. Αν και
καμία συγκεκριμένη θεραπεία ενάντια στην ουραιμική φλεγμονή δεν έχει επικρατήσει
μέχρι να υπάρξουν ισχυρές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCTs), η φυσική
δραστηριότητα[94, 96], τα διατροφικά συμπληρώματα (όπως τα μακριάς αλύσου
πολυακόρεστα ω-3 λιπαρά οξέα[97] ή το πράσινο τσάι[98]) και διάφορες
φαρμακολογικές

προσεγγίσεις

έχουν

δείξει

ευεργετικές

επιδράσεις

σε

αντιπροσωπευτικούς δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 σε μικρές RCTs.
Επιπλέον, αναμένεται ευνοϊκή επίδραση αυτών των αντιφλεγμονωδών προσεγγίσεων
στην κατάθλιψη και την κόπωση, δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται στενά με τη
φλεγμονή στη ΧΝΑ[99].
Πιθανές φαρμακολογικές επιλογές για τη μείωση της φλεγμονής αποτελούν
στοχευμένες θεραπείες ενάντια σε κυτταροκίνες, όπως οι ανταγωνιστές των υποδοχέων
του TNF[100], της IL-6[101] και της IL-1[102], ή διάφορες θεραπείες αντιοξειδωτικές,
όπως η γ-τοκοφερόλη σε συνδυασμό με το εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (DHA)[103] και η Νακετυλοκυστεΐνη (NAC)[104], και ενάντια στη μυϊκή καταβολή, όπως οι ασκήσεις
αντίστασης[105, 106], η αντιμετώπιση της έλλειψης τεστοστερόνης στους άρρενες
ασθενείς[95], η αναστολή της μυοστατίνης[107] και πιθανόν η απώλεια βάρους (μείωση
σωματικού λίπους και αύξηση μυϊκής μάζας)[108]. Καινοτόμες θεραπείες θεωρούνται
επίσης οι αγωνιστές της γκρελίνης[109, 110], οι ανταγωνιστές της μελανοκορτίνης[111]
και οι αναστολείς του ubiquitin-πρωτεοσώματος[101].
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επαρκής απόδειξη, ότι οι παραπάνω
στρατηγικές μπορούν αποτελεσματικά να μειώσουν την υψηλή επίπτωση της ΠΕΔ και
της CVD, άρα να μειώσουν και τον υψηλό ρυθμό θνησιμότητας των ασθενών με ΧΝΝ-5.
Ειδικά σχεδιασμένες και μεγάλες RCTs απαιτούνται για να δώσουν απαντήσεις σχετικά
με την αποτελεσματικότητα όλων των προαναφερόμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων
και για να ελέγξουν την υπόθεση, ότι η συστηματική φλεγμονή συμβάλλει στις
ουραιμικές επιπλοκές και στον πρόωρο θάνατο[95, 101].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ
Ο υψηλός ρυθμός νοσηρότητας και θνησιμότητας των νεφροπαθών ασθενών,
λόγω ΠΕΔ και καρδιαγγειακών επιπλοκών, καθιστά αναγκαία τη συχνή παρακολούθηση
της θρεπτικής τους κατάστασης με ακριβείς μεθόδους εκτίμησης, ώστε να επιλέγεται η
κατάλληλη θεραπευτική και διατροφική αντιμετώπιση[6, 112]. Οι μέθοδοι αυτές
περιλαμβάνουν εκτίμηση διατροφικής πρόσληψης, ανθρωπομετρήσεις, ανάλυση
σύστασης σώματος, βιοχημικές εξετάσεις και κλινική εξέταση.
Σύμφωνα με το Εθνικό Νεφρολογικό Ίδρυμα των ΗΠΑ για Κλινικές Πρακτικές
Οδηγίες για τη Διατροφή στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (NKF K/DOQI), η θρεπτική
κατάσταση θα πρέπει να εκτιμάται με συνδυασμό έγκυρων και έγκριτων μετρήσεων και
όχι με μία μόνο μέθοδο[37]
2.1 Μέθοδοι εκτίμησης Διατροφικής Πρόσληψης ασθενών με ΧΝΑ
Οι συνεντεύξεις διαιτητικής πρόσληψης προτείνεται να πραγματοποιούνται κάθε
6 μήνες[37]. Αυτό το πρώτο βήμα θρεπτικής εκτίμησης είναι υψηλής σημασίας για την
εκτίμηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, την ανίχνευση ανεπαρκειών και την
άμεση διατροφική συμβουλευτική[7, 113]. Για ν’ αυξηθεί η ακρίβεια και η πληρότητα
της πληροφορίας, πρέπει οι συνεντεύξεις να γίνονται από εκπαιδευμένους διαιτολόγους
για να κερδίζουν αρχικά την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των ασθενών. Επίσης, οι
διαιτολόγοι πρέπει να προσαρμόζονται στο οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό πλαίσιο
του ασθενούς και να βεβαιώνονται ότι οι ασθενείς βρίσκονται σε αντιπροσωπευτική
περίοδο της ζωής τους[7].
Το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς μπορεί ν’ αποτελέσει πολύτιμη πηγή
πληροφορίας. Οι ζυγαριές τροφίμων και τα προπλάσματα μπορούν να βελτιώσουν την
ακρίβεια της καταγραφής. Σημαντικό είναι επίσης ο γιατρός, το νοσηλευτικό προσωπικό
και όλες οι εμπλεκόμενες ειδικότητες υγείας να παροτρύνουν τον ασθενή σε καλή
συνεργασία με τον ερευνητή[7].
Προσοχή χρειάζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά τη χρήση των
πινάκων τροφίμων. Έχει παρατηρηθεί μεγάλη διακύμανση στον υπολογισμό των
θρεπτικών συστατικών όταν διαφορετικοί ερευνητές χρησιμοποιούν τους ίδιους πίνακες
τροφίμων, ή όταν ο ίδιος ερευνητής χρησιμοποιεί διαφορετικούς πίνακες τροφίμων[114].
Επίσης, κατά την εκτίμηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών ο εξεταστής πρέπει να
έχει υπόψη του την πρόσληψη γλυκόζης του ασθενούς από το περιτοναϊκό διάλυμα, τις
απώλειες αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων κατά την περιτοναϊκή κάθαρση και την
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αιμοκάθαρση[7], καθώς και την απώλεια πρωτεϊνών στην περιτοναϊκή κάθαρση και στα
ούρα[83].
Στο γενικό πληθυσμό και στους νεφροπαθείς οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι
διατροφικής εκτίμησης περιλαμβάνουν τη διαιτητική ανάκληση μικρής χρονικής
περιόδου (24 ωρών), την καταγραφή τροφίμων, ταυτόχρονα ή όχι με διαιτητική
συνέντευξη, για σύντομο χρονικό διάστημα 3-7 ημερών και το ιστορικό τροφίμων για
μεγαλύτερο διάστημα, ήτοι εβδομάδων ή μηνών υπό τη μορφή του Ερωτηματολογίου
Συχνότητας Τροφίμων (FFQ). Επιπλέον στους AMK ασθενείς, ειδικά αυτούς με μικρή ή
καθόλου υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία, η αύξηση της ουρίας ορού μεταξύ 2
συνεδριών αιμοκάθαρσης επιτρέπει τον υπολογισμό της πρωτεϊνικής πρόσληψης.
Παραλλαγές αυτής της μεθόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους ΠΚ ασθενείς ή
στους ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε κάθαρση[115].
2.1.1. 24ωρη Ανάκληση
Η 24ωρη ανάκληση είναι μια σχετικά γρήγορη μέθοδος εκτίμησης της πιο
πρόσφατης πρόσληψης τροφής. Η ανάκληση συνήθως πραγματοποιείται από έμπειρο
διαιτολόγο σε μια πρόσωπο με πρόσωπο ή δια τηλεφώνου συνέντευξη και αφορά στην
πρόσληψη τροφής της προηγούμενης ημέρας. Οι ερωτήσεις, ακριβείς και κατανοητές,
σκοπό έχουν τη συγκέντρωση λεπτομερούς πληροφορίας για την πρόσληψη τροφής και
υγρών του προηγούμενου 24ώρου του ερωτώμενου, ο οποίος παροτρύνεται να θυμηθεί
το ακριβές τρόφιμο ή υγρό που κατανάλωσε, τη σύσταση των πιάτων, τις μεθόδους
μαγειρέματος και οτιδήποτε πρόσθετο χρησιμοποιήθηκε (π.χ. επάλειψη σε ψωμί, τύπος
γάλατος ή η ζάχαρη που προστέθηκε σε ροφήματα, λίπος που χρησιμοποιήθηκε).
Ζητείται από το άτομο να υπολογίσει το μέγεθος των μερίδων χρησιμοποιώντας
μεζούρες νοικοκυριού[115, 116]. Τα κύρια πλεονεκτήματα της 24ωρης ανάκλησης είναι
η ευκολία, η ταχύτητα και το γεγονός ότι ο ασθενής δε χρειάζεται να παραδώσει
καταγραφή τροφίμων[117]. Οι κύριοι περιορισμοί της μεθόδου είναι η εξάρτηση από τη
μνήμη του ασθενούς και τη διάθεση του να είναι ακριβής, την ικανότητα αντίληψης του
εξεταστή, και η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με το να ανάγεται η 24ωρη πρόσληψη
τροφής σε πρόσληψη μεγαλύτερης περιόδου[117], ειδικά στους ασθενείς που
υποβάλλονται σε κάθαρση, όπου η πρόσληψη τροφής την ημέρα κάθαρσης μπορεί να
διαφέρει πολύ σημαντικά από την ημέρα μη-κάθαρσης[118]. Συνήθως η πρόσληψη
τροφής μετά την αιμοκάθαρση είναι μειωμένη. Ως εκ τούτου, καταγραφή πρέπει να
γίνεται την ημέρα κάθαρσης και την επομένη[7]. Για να ξεπεραστούν οι διάφοροι
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περιορισμοί, συνήθως συγκεντρώνονται μερικές 24ωρες ανακλήσεις για να καταγραφούν
πιο ακριβή στοιχεία[115].
2.1.2. Ημερολόγια και Καταγραφή Τροφίμων
Τα ημερολόγια τροφίμων καλύπτουν τη διατροφική πρόσληψη των τελευταίων 3
έως 7 ημερών[119]. Πιθανόν να υπάρχει συμπληρωματικά και κάποια συνέντευξη
πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνική, ώστε ο εξεταστής να ελέγξει την καταγραφή και να
συγκεντρώσει επιπλέον πληροφορίες. Συνήθως παρέχεται στους εξεταζόμενους ένα
φυλλάδιο με έγχρωμες φωτογραφίες μικρών, μεσαίων και μεγάλων μερίδων και οδηγίες
για τη λεπτομέρεια και το είδος της πληροφορίας που θα καταγράψουν[120]. Επίσης
χρησιμοποιούνται μεζούρες νοικοκυριού και σταθερές μονάδες για να περιγράψουν τις
ποσότητες των τροφίμων που καταναλώθηκαν. Κάποιες φορές, όπου είναι εφικτό,
παρέχονται ζυγαριές κουζίνας, ενώ εναλλακτικές πρακτικές μεζούρες υποδεικνύονται για
να χρησιμοποιηθούν όταν τα άτομα είναι εκτός σπιτιού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
συμπληρώσουν ένα 3ήμερο έως 7ήμερο ημερολόγιο τροφίμων[115].
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι η καταγραφή γίνεται τη στιγμή
που καταναλώνεται η τροφή και η περίοδος καταγραφής εκτείνεται πέραν των 24 ωρών,
ενώ στα μειονεκτήματα της περιλαμβάνεται η διακύμανση στη συμμόρφωση των
ασθενών με τις οδηγίες, η ελλιπής ή μη-ακριβής καταγραφή των τροφών και η
ανικανότητα να αποδώσει εποχικές ή άλλες διακυμάνσεις στις διατροφικές συνήθειες. Το
να γίνεται καθημερινή καταγραφή τροφής είναι ενοχλητικό για κάποια άτομα και η
ακρίβεια των ημερολογίων τα οποία παρατείνονται πέραν των 3 περίπου ημερών είναι
αμφισβητήσιμη[115].
2.1.3. Ερωτηματολόγια Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (FFQ)
Στα FFQ η διαιτητική πρόσληψη υπολογίζεται από αυτοσυμπληρώμενα ή κατόπιν
συνέντευξης ημι-ποσοτικά ερωτηματολόγια, τα οποία μπορεί να είναι σύντομα (food
screeners) ή αναλυτικά. Το FFQ συνήθως περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό συχνά
καταναλισκόμενων τροφίμων, με πολλαπλές επιλογές για τη συχνότητα κατανάλωσης
του, από μία ή περισσότερες φορές την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα ή αραιότερα. Οι
αναφερόμενες ποσότητες τροφίμων μπορεί να είναι το φυσικό τους μέγεθος ή
καθορισμένες μονάδες μέτρησης μάζας ή όγκου. Η ζητούμενη συχνότητα κατανάλωσης
τροφίμων αναφέρεται στους τελευταίους μήνες μέχρι χρόνια (συνήθως 6-12 μήνες). Η
επιλεγμένη κατηγορία συχνότητας για κάθε τρόφιμο μετατρέπεται στη συνέχεια σε
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ημερήσια πρόσληψη, ενώ η πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας τη συχνότητα κατανάλωσης του τροφίμου με την ποσότητα του
θρεπτικού συστατικού που περιέχεται στην καθορισμένη ποσότητα τροφίμου. Το κύριο
πλεονέκτημα του FFQ είναι η ευκολία για χρήση σε μεγάλους πληθυσμούς, ειδικά αν
είναι αυτοσυμπληρώμενο. Επίσης καλύπτει μεγάλες περιόδους πρόσφατης συνήθους
πρόσληψης (μήνες μέχρι χρόνια) και είναι πολύ αποδοτική και οικονομική μέθοδος,
λόγω αυτόματης καταγραφής και ανάλυσης της πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικής
σάρωσης και χρήσης διαιτητικών λογισμικών για τον υπολογισμό των θρεπτικών
συστατικών.

Ως εκ τούτου, το FFQ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για διατροφικές

επιδημιολογικές έρευνες[115].
Παρά την υψηλή αξιοπιστία του FFQ να κατατάσσει άτομα ανάλογα με τη
διατροφική τους πρόσληψη[121], είναι πιθανόν να υπό- ή υπερεκτικά τη θρεπτική
πρόσληψη ενός ατόμου[122], οπότε σπάνια ή ποτέ ενδείκνυται η χρήση του στη
διατροφική εκτίμηση ατόμων ή μικρής ομάδας ατόμων. Το FFQ έχει χρησιμοποιηθεί
συχνά σε επιδημιολογικές έρευνες με ασθενείς ΧΝΑ, η ακρίβεια του όμως φαίνεται να
μειώνεται όταν εκτιμά προσλήψεις σε ατομικό επίπεδο [115]. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας
οφείλεται

κυρίως

σε

3

περιορισμούς:

(1)

έλλειψη

άμεσης

εκτίμησης

της

καταναλισκόμενης ποσότητας των θρεπτικών συστατικών από ένα άτομο, που οδηγεί
συνήθως σε υποεκτίμηση της αληθινής πρόσληψης του εκάστοτε θρεπτικού συστατικού,
(2) ανεπαρκής κάλυψη στο FFQ όλων των διαθέσιμων τροφίμων, και (3)
συνυπολογισμός πολλών διαφορετικών ειδών ενός τροφίμου σε μια ερώτηση, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογιστούν τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που
περιέχει η κάθε υποκατηγορία τροφίμου[86].
2.1.4. Υπολογισμός της Πρωτεϊνικής Πρόσληψης βάσει της Δυναμικής της Ουρίας
Ως αποτέλεσμα της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου, οι περισσότεροι
αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς δεν μπορούν να εκκρίνουν μια σημαντική ποσότητα αζώτου
ουρίας. Άρα, ο ρυθμός αύξησης του αζώτου ουρίας στον ορό μεταξύ 2 συνεχόμενων
αιμοκαθάρσεων αντικατοπτρίζει τη διαιτητική πρόσληψη αζώτου, αρκεί το άτομο να μη
βρίσκεται σε αρνητικό ή θετικό ισοζύγιο αζώτου[7, 8, 115, 123]. Αυτή η έμμεση
μέτρηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης αναφέρεται ως παραγωγή-εμφάνιση πρωτεϊνικού
αζώτου βάσει της κινητικής της ουρίας (PNA) ή ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού
(PCR), που συνήθως ομαλοποιείται (n) ως προς το βάρος του ασθενούς ή ως προς την
εκτίμηση του όγκου της κατανομής της ουρίας. Έτσι οι όροι τελικά διαμορφώνονται σε
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ομαλοποιημένη παραγωγή-εμφάνιση πρωτεϊνικού αζώτου (nPNA) και ομαλοποιημένος
ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού (nPCR)[115, 123]. Μερικά πρωτόκολλα συλλέγουν
επίσης την αποβολή ουρίας στα ούρα και τη χρησιμοποιούν στον υπολογισμό της nPNA
ή του nPCR[115], όπως και τις απώλειες στο διάλυμα κάθαρσης[8, 123]. Εάν οι
πρωτεϊνικές απώλειες στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι περισσότερες από 15 g/d, η PNA
πρέπει να υπολογίζεται ως ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού συν τις πρωτεϊνικές
απώλειες, ενώ εάν οι πρωτεϊνικές απώλειες στο διάλυμα περιτοναϊκής κάθαρσης είναι
λιγότερες από 15 g/d, η φόρμουλα υπολογισμού είναι:
ΡΝΑ (g/d) = 10,76 * (0,69*UNA + 1,46), όπου
UNA είναι η ολική εμφάνιση αζώτου ουρίας (total urea nitrogen appearance) σε g/d.
Υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές φόρμουλες για τον υπολογισμού του ΡNA[123].
Η χρήση της nPNA προτείνεται γιατί παρέχει έγκυρη εκτίμηση της πρωτεϊνικής
πρόσληψης και των πρωτεϊνικών απωλειών των νεφροπαθών σε κάθαρση αποτελώντας
καθοριστική μέτρηση στην εκτίμηση της θρέψης τους[8, 123]. Σε κλινικά σταθερές
καταστάσεις, η nPNA σχετίζεται με την άπαχη μάζα σώματος και τα επίπεδα αλβουμίνης
και τρανσθυρετίνης ορού[41]. Σε καταβολικούς ασθενείς η nPNA αυξάνεται και
υπερέχει της πρωτεϊνικής πρόσληψης[7, 8]. Εάν ο ασθενής είναι ελαφρώς καταβολικός,
π.χ. με ισοζύγιο αζώτου -0,5 έως -1 g/d, η UNA θα αυξηθεί μόνο περίπου 1 g/d, και
παραμένει ένας σχετικά ακριβής δείκτης πρόσληψης αζώτου. Σε περιτονίτιδα, οι
πρωτεϊνικές απώλειες στο διάλυμα αυξάνουν σημαντικά και σε μη προβλέψιμο βαθμό,
με αποτέλεσμα η UNA να μην αντικατοπτρίζει την ολική αποβολή αζώτου[7]. Καλύτερη
επιβίωση έχει αναφερθεί σε ΠΚ ασθενείς με υψηλή nPNA[123]. Γενικά η nPNA έχει
επίδραση στην κλινική έκβαση των AMK και ΠΚ ασθενών, όπως έχει φανεί από έρευνες
που έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ nPNA και επιβίωσης[46, 124], τόσο αρχικά κατά
την εισαγωγή τους στην κάθαρση, όσο και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων μελετών
παρακολούθησης[123].
2.2. Ανθρωπομετρία
Οι ανθρωπομετρήσεις είναι πρακτικές και οικονομικές τεχνικές, οι οποίες
περιγράφουν το σωματικό μέγεθος και προσδιορίζουν τα επίπεδα λίπους και άπαχης
μάζας των νεφροπαθών σε κάθαρση. Οι σωματικές μετρήσεις που αναφέρονται στον
Πίνακα 4[112] συλλέχθηκαν στις μελέτες «Τροποποίηση της Δίαιτας στη Νεφρική
Νόσο» (MDRD-Modification of Diet in Renal Disease)[125] και HEMO[126], δύο
μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες της νεφρικής νόσου. Τυποποιημένες τεχνικές
38

χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη αυτών των μετρήσεων, γεγονός πολύ σημαντικό όταν
αυτές οι μετρήσεις συγκρίνονται με την επανάληψη τους στο πέρασμα του χρόνου ή με
δεδομένα αναφοράς ή με δεδομένα από άλλες σχετικές έρευνες[112].
Πίνακας 4. Ανθρωπομετρικές Μετρήσεις για την Εκτίμηση της Διατροφικής Κατάστασης Νεφροπαθών
Ασθενών[112]
Μέτρηση

Εκτίμηση

Ακρίβεια

Αξιοπιστία

Χρησιμότητα

Ύψος

Ολικό Σωματικό Μέγεθος

Πολύ Υψηλή

Πολύ Υψηλή

Υψηλή

Βάρος

Ολικό Σωματικό Μέγεθος

Πολύ Υψηλή

Πολύ Υψηλή

Υψηλή

Δερμ/χή Τρικεφάλου

Λιπώδης Ιστός

Μέτρια

Πολύ Υψηλή

Μέτρια

Υποωμαπλατιαία

Λιπώδης Ιστός

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Ελεύθερη λίπους μάζα -

Υψηλή

Μέτρια

Μέτρια

Ελεύθερη λίπους μάζα

Υψηλή

Μέτρια

Μέτρια

Μήκος Κνήμης

Μήκος κάτω άκρου

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Πλάτος Αγκώνα

Σκελετικό Μέγεθος

Υψηλή

Μέτρια

Μέτρια

Δερματοπτυχή
Περίμετρος βραχίονα

Λιπώδης Ιστός
Περίμετρος Κνήμης

Οι παράμετροι που συνήθως εκτιμώνται είναι το ύψος, το βάρος, και εξ αυτών ο
υπολογισμός του ΔΜΣ, το σκελετικό μέγεθος, το πάχος των δερματοπτυχών, διάφοροι
περίμετροι, με πιο συνήθη την περίμετρο βραχίονα. Η ανθρωπομετρία απαιτεί ακριβείς
τεχνικές μέτρησης και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για να δώσει ακριβή, αξιόπιστα
και επαναλήψιμα δεδομένα, οπότε τα άτομα χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση[1, 4].
Το ύψος και το βάρος παρέχουν μια γενική περιγραφή του σωματικού μεγέθους
και της σωματικής μάζας. Το βάρος αποτελεί επίσης εκτίμηση των ολικών ενεργειακών
αποθηκών, της χαμηλής μάζας ή της παχυσαρκίας. Οι περισσότεροι ασθενείς με
αυξημένο σωματικό βάρος έχουν αυξημένο σωματικό λίπος[112]. Ο ΔΜΣ υπολογίζεται
από το βάρος του ατόμου σε kg διαιρεμένο από το ύψος του στο τετράγωνο (m2) και
αποτελεί τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σωματικού μεγέθους. Ο ΔΜΣ
υπολογίζεται εύκολα, αλλά δε δίνει πληροφορίες για τη λιπώδη και άπαχη μάζα του
εξεταζόμενου[127] και πιθανόν να αντιστοιχεί σε διαφορετικά ποσοστά λίπους σε
διαφορετικές εθνικές και φυλετικές ομάδες[128]. Η παχυσαρκία είναι συχνή στους
ασθενείς σε κάθαρση, αλλά και η σαρκοπενία (απώλεια μυϊκής μάζας) μπορεί να
κατατάξει ένα νορμοβαρές άτομο σε παχύσαρκο, λόγω υψηλού ποσοστού σωματικού
λίπους[112]. Ο ΔΜΣ, ο δείκτης ελεύθερης λίπους μάζας (FFMI, kg/m2) και ο δείκτης
λιπώδους μάζας (FMI, kg/m2), (προσαρμοσμένοι ως προς το τετράγωνο του ύψους)
εξισορροπούν διαφορές στο ύψος και στην ηλικία και είναι χρήσιμοι στην εκτίμηση της
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σύστασης σώματος ατόμων με διαφορετικό ύψος. Ο FFMI δεν αλλάζει σημαντικά με την
ηλικία και οι αλλαγές του ΔΜΣ με την ηλικία οφείλονται σε αλλαγές κυρίως του
FMI[129]. Η ευνοϊκή δράση του αυξημένου ΔΜΣ στους ασθενείς ΧΝΝ-5 έχει βρεθεί σε
έρευνα να σχετίζεται με αυξημένο FMI[57]. Αντίθετα σε παλαιότερη έρευνα σε AMK
ασθενείς καλύτερη επιβίωση παρατηρήθηκε σε άτομα με υψηλό ΔΜΣ και υψηλή άπαχη
μάζα σώματος[59], ενώ έρευνα πάλι σε AMK ασθενείς έδειξε ο υψηλός FFMI να
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ ο υψηλός FMI σχετιζόταν
με μειωμένο κίνδυνο μη-καρδιαγγειακού κινδύνου, δηλώνοντας ότι τόσο η λιπώδης όσο
και η άπαχη μάζα σώματος συμβάλλουν στην καλύτερη έκβαση των ασθενών σε
κάθαρση[58]. Οι προαναφερόμενες έρευνες δίδουν μια ικανοποιητική εξήγηση στο
παρατηρούμενο παράδοξο της παχυσαρκίας των νεφροπαθών τελικού σταδίου, που σε
αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, όπου υψηλός ΔΜΣ σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα,
οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ασθενείς με ΧΝΝ-5 εμφανίζουν μειωμένη θνησιμότητα και
καλύτερη επιβίωση[26, 51, 130]. Σύμφωνα με μια θεωρία, ο υψηλός ΔΜΣ ήταν
παραδοσιακά προστατευτικός, αλλά τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια, η αρνητική
επίπτωση του υψηλού ΔΜΣ στο γενικό πληθυσμό αναδεικνύεται λόγω του μεγάλου
προσδόκιμου ζωής, που επιτυγχάνεται μέσω της εξέλιξης της ιατρικής. Άρα, η
προστατευτική επίδραση που εμφανίζει η παχυσαρκία στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 πιθανόν
να οφείλεται στο μικρότερο χρονικό διάστημα επιβίωσης τους[130]. Εφόσον είναι
γνωστό ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για διάφορες χρόνιες παθήσεις, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2[131], η CVD[132], το λιπώδες ήπαρ[133] και ο
καρκίνος[134], αποτελεί ένα σοβαρό δίλημμα αν θα πρέπει οι ασθενείς με ΧΝΝ-5 να
προτρέπονται σε απώλεια βάρους. Γνωρίζοντας ότι η CVD αποτελεί την κύρια αιτία
θνησιμότητας των ασθενών σε κάθαρση[135], αλλά και ότι η εξέλιξη της ΠΕΔ είναι
αναπόφευκτη διαδικασία στους ουραιμικούς ασθενείς, η προτροπή για απώλεια βάρους ή
όχι, είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που πρέπει να λάβει υπόψη της πολλούς
αντικρουόμενους παράγοντες.
Στους AMK ασθενείς το ύψος θα πρέπει να καταγράφεται ετησίως, καθώς
πιθανόν να μειώνεται στα άτομα με οστικά προβλήματα. Το πραγματικό ελεύθεροοιδήματος βάρος (ΕΟΒ) ή ξηρό βάρος (ΞΒ) καταγράφεται μετά την κάθαρση στους
AMK ασθενείς και μετά το άδειασμα του περιτόναιου στους ΠΚ ασθενείς [136].
Για τον υπολογισμό των ενεργειακών και πρωτεϊνικών απαιτήσεων λιπόβαρου ή
παχύσαρκου ασθενή (<95% ή >115% του βάρους αναφοράς αντίστοιχα) χρησιμοποιείται
το προσαρμοσμένο βάρος (adjusted body weight, adBW), το οποίο υπολογίζεται από την
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εξίσωση: adBW = ΞΒ + [(βάρος αναφοράς - ΞΒ) Χ 0,25)], όπου βάρος αναφοράς είναι η
μέση τιμή του σωματικού βάρους φυσιολογικού Αμερικάνου του ίδιου ύψους, φύλου,
σκελετικού μεγέθους και ηλικίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από την εθνική έρευνα
NHANES II. Αυτή η προσαρμογή γίνεται επειδή οι μεταβολικές απαιτήσεις και οι
πρωτεϊνικές και ενεργειακές ανάγκες του λιπώδη ιστού ενός παχύσαρκου ατόμου είναι
λιγότερες από αυτές που θα υπολογίζονταν βάσει του ΞΒ του. Αντίστοιχα, σε ένα
χαμηλού βάρους άτομο αν υπολογιστεί μια δίαιτα βάσει του πραγματικού του βάρους, οι
προσλήψεις του θα είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες ενός ατόμου ίδιου ύψους,
φύλου, σκελετικού μεγέθους και ηλικίας με φυσιολογικό βάρος[37].
Οι δερματικές πτυχές τρικεφάλου (TSF) (Εικόνα 1) και υποωμοπλατιαίου μυός
(Εικόνα 2) αντιπροσωπεύουν το υποδόριο λίπος στα άκρα και στον κορμό αντίστοιχα,
ενώ η περίμετρος μέσης είναι δείκτης σπλαχνικού λίπους[112]. Το άθροισμα των
δερματικών πτυχών τρικεφάλου και υποωμοπλατιαίου μυός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως δείκτης σωματικών αποθεμάτων ενέργειας. Άθροισμα μικρότερο της 5ης εκατοστιαίας
θέσης δηλώνει λιπόσαρκο άτομο, ενώ η 85η εκατοστιαία θέση επιλέχθηκε ως δείκτης
υπερβάλλοντος λίπους, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στο γενικό πληθυσμό άτομα με
άθροισμα μεγαλύτερο από αυτή τη θέση βρίσκονται σε σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο
υπέρτασης και υπερχολοστερολαιμίας[137]. Η περίμετρος βραχίονα, MAC (mid-arm
circumference) σε συνδυασμό με τη δερματοπτυχή τρικεφάλου (TSF) χρησιμοποιούνται
στον υπολογισμό της μυϊκής περιμέτρου βραχίονα, MAMC (mid-arm muscle
circumference)[7], της μυϊκής επιφάνειας βραχίονα, AMA (arm muscle area)[138] και
της λιπώδους επιφάνειας βραχίονα (F) (από την επιφάνεια βραχίονα A μείον τη μυϊκή
επιφάνεια ΑΜΑ[139]). Από τη δερματική πτυχή τρικεφάλου και βάσει της εξίσωσης
Durnin μπορεί να υπολογιστεί και το ποσοστό σωματικού λίπους, %BF (body fat) ενός
ατόμου[140] (βλ. ακόλουθες εξισώσεις).
• MAMC (mm) = MAC – (3,1415*TSF),
• AMA (mm2) = (MAC- π*TSF)2/ 2π
• A (mm2) = π/4 – d2, όπου d=MAC/π, άρα F(mm2) = A - AMA.
• %BF = (4,95/d) – 4,5*100, όπου
για Άνδρες: d = 1,114 – 0,0618log TSF, και για Γυναίκες: d = 1,128 – 0,0775log TSF.
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Εικόνα 1. Μέτρηση τρικεφάλου μυός

Εικόνα 2. Σημείο και μέτρηση υποωμοπλατιαίου μυός

Σε έρευνα με AMK ασθενείς που υπολόγισαν το % λίπος τους βάσει του ολικού
νερού σώματος και της εξίσωσης Durnin, παρατηρήθηκε ότι στα άτομα με ποσοστό
λίπους <35% η χρήση της δερματοπτυχής του τρικεφάλου έτεινε να υπερεκτιμά το
σωματικό τους λίπος, ενώ για τιμές >35% έτεινε να το υποεκτιμά, συγκρίνοντας με τα
ποσοστά λίπους που προσδιορίστηκαν από την κινητική της ουρίας, στην οποία
βασίστηκε ο υπολογισμός του ολικού νερού σώματος[141]. Τιμές μικρότερες από τη 10η
εκατοστιαία θέση του γενικού πληθυσμού για τη δερματοπτυχή τρικεφάλου (TSF), την
περίμετρο βραχίονα (MAC) και τη μυϊκή περίμετρο βραχίονα (MAMC) είναι ένδειξη
διατροφικής έλλειψης[142], ενώ μυϊκή επιφάνεια (AMA) μικρότερη από την 5η
εκατοστιαία θέση είναι ένδειξη σοβαρής υποθρεψίας[137]. Στην έρευνα MDRD σε
ασθενείς με ΧΝΑ σταδίου 3 και 4 χρησιμοποίησαν ως κριτήριο χαμηλής ΑΜΑ τιμές
κάτω από την 25η εκατοστιαία θέση, εφόσον δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για τους
νεφροπαθείς[143]. Στα παχύσαρκα άτομα όλες οι εξισώσεις τείνουν να υπερεκτιμούν την
ΑΜΑ συγκρίνοντας με τις τιμές που υπολογίστηκαν από την υπολογιστική τομογραφία,
με αύξηση της υπερεκτίμησης ανάλογη με την αύξηση των αποθηκών λίπους[144]. Παρά
τους περιορισμούς και τη σχετικά χαμηλή επαναληψιμότητα τους, οι ανθρωπομετρικές
μέθοδοι είναι απλές, φθηνές, μη παρεμβατικές κι εύκολες να εφαρμοστούν. Δίνουν
πληροφορίες για το λίπος και τη μυϊκή μάζα του ατόμου, βοηθώντας στη διατροφική
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αξιολόγηση και ακολούθως στη διατροφική υποστήριξη του ατόμου[127, 144]. Η μυϊκή
επιφάνεια βραχίονα και η περίμετρος κνήμης σχετίζονται με τα επίπεδα πρωτεϊνικών
αποθηκών ή χρησιμοποιούνται ως δείκτες της ελεύθερης λίπους μάζα. Η περίμετρος
κνήμης αποτελεί έμμεση μέτρηση της μυϊκής μάζας[112]. Το πλάτος αγκώνα είναι
περιορισμένος δείκτης σκελετικού μεγέθους[145], ενώ το μήκος κνήμης χρησιμοποιείται
στην εκτίμηση του ύψους, συνήθως σε άτομα κλινήρη ή με σκελετικά προβλήματα[146].
Η μέτρηση των περιμέτρων του ανθρώπινου σώματος παρέχει άλλη μια έμμεση
μέθοδο προσδιορισμού του σωματικού λίπους. Η περίμετρος μέσης (WC), η περίμετρος
ισχίων (HC) και ο λόγος τους (WHR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η
κατανομή λίπους στο σώμα και ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με την
κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Η περίμετρος μέσης σχετίζεται ισχυρά με τις αποθήκες
ενδοκοιλιακού λίπους σώματος, το οποίο μελέτες δείχνουν ότι σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2[144]. Έρευνα σε
AMK ασθενείς για την επίδραση του κοιλιακού λίπους έδειξε, ότι υψηλές τιμές
περιμέτρου μέσης και λόγου μέσης προς ισχία ήταν προγνωστικοί δείκτες CV και
συνολικού θανάτου, έπειτα από προσαρμογή προς το ΔΜΣ[147]. Πιο πρόσφατη έρευνα
σε ΠΚ ασθενείς έδειξε, ότι υψηλός λόγος μέσης προς ισχία σχετιζόταν θετικά με τον
TNF-α ορού και με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων και συνολικής
θνησιμότητας [148]. Όλες οι μετρήσεις γίνονται αμέσως μετά την κάθαρση ή με άδειο το
περιτόναιο[30, 112].
2.3. Ανάλυση Σύστασης Σώματος
Υπάρχουν διάφορες άμεσες και έμμεσες μέθοδοι για την εκτίμηση της σύστασης
σώματος. Οι άμεσες μέθοδοι χρησιμοποιούν ηλεκρομαγνητική ακτινοβολία για να
ποσοτικοποιήσουν συγκεκριμένους ιστούς, και χημικά και μοριακά στοιχεία στο σώμα.
Αυτές περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση νετρονίων, την υπολογιστική τομογραφία (CT)
ακτινών Χ και την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI). Οι έμμεσες μέθοδοι
περιλαμβάνουν μετρήσεις της πυκνότητας σώματος από το νερό ή τον αέρα, την
απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας ακτινών Χ (DEXA), το ολικό νερό σώματος
(TBW), την ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ) και προγνωστικά μοντέλα. Μια
περίληψη των μεθόδων εκτίμησης και της χρησιμότητας τους φαίνεται στον Πίνακα
5[149]. Αυτές οι μέθοδοι και τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα για υγιή άτομα, με την
παραδοχή ότι οι παράμετροι που σχετίζονται με τη σύσταση σώματος είναι στατικές. Οι
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι στους ασθενείς σε κάθαρση είναι οι DEXA, ΒΙΑ,
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TBW και οι εξισώσεις πρόγνωσης[150-152], όμως η εφαρμογή τους στους ασθενείς με
ΧΝΝ-5 επηρεάζεται από την ασυμβατότητα των παραδοχών που θεωρούμαι ότι ισχύουν
στα υγιή άτομα, με τις δυναμικές επιδράσεις της κάθαρσης στη σύσταση σώματος.
Πίνακας 5. Μέθοδοι Εκτίμησης Σύστασης Σώματος[149]
Μέθοδος

Εκτίμηση

Ενεργοποίηση

Ολικό άζωτο και ασβέστιο

νετρονίων

σώματος

Υπολογιστική

Ακρίβεια

Αξιοπιστία

Χρησιμότητα

Πολύ υψηλή

Πολύ υψηλή

Χαμηλή

Οστά, λιπώδης ιστός

Πολύ υψηλή

Πολύ υψηλή

Χαμηλή

MRI

Λιπώδης ιστός

Πολύ υψηλή

Πολύ υψηλή

Μέτρια

DEXA

Οστά, λιπώδης ιστός, FFM

Πολύ υψηλή

Μέτρια

Yψηλή

ΤΒW

TBW, FFM

Yψηλή

Μέτρια

Μέτρια

Σάρωση ολικού

Ολικό Κ40 σώματος

Yψηλή

Μέτρια

Μέτρια

ΒΙΑ

ΤΒW

Πολύ υψηλή

Μέτρια

Yψηλή

Ανθρωπομετρία

Σωματικό μέγεθος, υποδόριο

Υψηλή προς

Μέτρια

Πολύ υψηλή

σωματικό λίπος

μέτρια

τομογραφία

σώματος

Οι μετρήσεις σύστασης σώματος δε συστήνεται να γίνονται πριν την κάθαρση,
λόγω της άγνωστης επίδρασης των υψηλών επιπέδων εξωκυττάριου υγρού και
διαλυμένων ουσιών στις δυνατότητες ποσοτικοποίησης των μεθόδων αυτών. Οι
εκτιμήσεις γίνονται στους ασθενείς μετά την κάθαρση, όπου τα σωματικά υγρά
βρίσκονται πλησιέστερα στα φυσιολογικά επίπεδα[112], με εξαίρεση τη βιοηλεκτρική
ανάλυση στους ΠΚ ασθενείς, η οποία έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί με
γεμάτο ή άδειο περιτόναιο[153].
2.3.1. Απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας ακτινών Χ, (DEXA)
Η DEXA είναι μια αξιόπιστη, μη παρεμβατική μέθοδος για την εκτίμηση των 3
κύριων τμημάτων του σώματος (λιπώδους μάζας, ελεύθερης λίπους μάζας, και οστικής
μάζας μετάλλων και πυκνότητας). Η DEXA χρησιμοποιεί μια πηγή ακτινών Χ, η οποία
παράγει μια σταθερή διπλής ενέργειας δέσμη φωτονίων. Οι διάφοροι ιστοί (λίπος, μυϊκή
μάζα, οστά) εξασθενούν τις δέσμες ακτινών Χ σε διαφορετική έκταση. Η σύσταση
σώματος υπολογίζεται από τους λόγους των φυσικών λογαρίθμων των εξασθενημένων
και μη εξασθενημένων δεσμών[136]. Η μέθοδος είναι γρήγορη, απλή και ασφαλής, ενώ
το γεγονός, ότι χρειάζεται λίγη συνεργασία από την πλευρά του εξεταζόμενου, την
καθιστά μια ελκυστική μέθοδο εκτίμησης της σύστασης σώματος των μικρών παιδιών,
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των ηλικιωμένων και των ασθενών[154]. Οι μετρήσεις DEXA σχετίζονται ισχυρά με τις
μετρήσεις της ζύγισης κάτω από το νερό και τις μετρήσεις του ολικού νερού
σώματος[155]. Όμως η μέθοδος DEXA στηρίζεται σε κάποιες υποθέσεις, οι οποίες
ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή[156], όσον αφορά στα επίπεδα ενυδάτωσης,
στο περιεχόμενο καλίου ή στην πυκνότητα ιστού για τον υπολογισμό της ελεύθερης
λίπους μάζα, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν την εκτίμηση της σύστασης σώματος των
ασθενών σε κάθαρση. Οι εκτιμήσεις της μεθόδου DEXA μπορούν επίσης να
επηρεαστούν από διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών στην τεχνολογία, στα μοντέλα
και στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται, σε μεθοδολογικά προβλήματα και σε διαφορές
μεταξύ των μηχανημάτων[156, 157]. Περιορισμοί λόγω σωματικού βάρους, μήκους,
πάχους και πλάτους επίσης ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το είδος του
μηχανήματος DEXA. Άτομα με ΔΜΣ > 30 συνήθως είναι πολύ φαρδιά και πολύ παχιά
για τη σάρωση του DEXA[158]. Η ακρίβεια από τοπικές μετρήσεις μαλακού ιστού
μπορούν να επηρεαστούν από την ύπαρξη οστού ή την ασβεστοποίηση μαλακού ιστού
(όπως παρατηρείται στις αορτές ηλικιωμένων ανθρώπων) και επίσης δεν υπάρχει σαφής
διάκριση μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου νερού[155]. Εντούτοις, η συνεχής
βελτίωση της τεχνολογίας σάρωσης και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται από τους
σαρωτές έχει κάνει τη μέθοδο DEXA μια όλο και πιο συχνή μέθοδο εκτίμησης της
σύστασης σώματος στην κλινική πράξη[154], παρόλο που σημαντικά μειονεκτήματα της
μεθόδου παραμένουν το κόστος του μηχανήματος και της μέτρησης και η μη δυνατότητα
μέτρησης του ασθενούς στο κρεβάτι του[136].
Η ακρίβεια της μέτρησης επηρεάζεται λιγότερο από τις διακυμάνσεις στην
ενυδάτωση, που συχνά συμβαίνουν στους ασθενείς με ΧΝΝ-5. Έρευνες σε ασθενείς με
ΧΝΑ, σε AMK και ΠΚ έχουν δείξει την υπεροχή σε ακρίβεια των μετρήσεων της DEXA
σε σχέση με την ανθρωπομετρία, τη μέτρηση του ολικού καλίου σώματος, του δείκτη
κρεατινίνης και της ΒΙΑ[159-161], κυρίως όταν δίδεται έμφαση στις επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις[162].
2.3.2. Ολικό Νερό Σώματος (TBW)
Το TBW προσδιορίζεται ποσοτικά με ισοτοπικά διαλύματα δευτέριου ή τρίτιου
στο σάλιο, στα ούρα ή στο πλάσμα μέσω φασματομετρίας μάζας ή υπέρυθρου ή
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού[163-165]. Ο χρόνος εξισορρόπησης του ισοτοπικού
διαλύματος είναι περίπου 2-3 ώρες, αλλά αυτό δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, και οι
διακυμάνσεις στο χρόνο εξισορρόπησης ανάλογα με το σωματικό μέγεθος δεν έχουν
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πλήρως κατανοηθεί σε υγιείς ενήλικες, και ακόμα λιγότερο σε παχύσαρκα άτομα και σε
ασθενείς ΧΝΑ. Το TBW χρειάζεται να διορθωθεί για τη φυσική ισοτοπική αφθονία και
για την ανταλλαγή ισοτόπων[149]. Το εξωκυττάριο νερό (ECW), επίσης προσδιορίζεται
ποσοτικά με χημικό διάλυμα χρησιμοποιώντας βρωμιούχο άλας, ως NaBr ή άλλα χημικά
στοιχεία, παρόμοια με το χλωριούχο άλας[166], τα οποία εκτιμούν τον εξωκυττάριο
χλωριούχο χώρο. Η συγκέντρωση βρωμιούχου άλατος στο πλάσμα υπολογίζεται με
υψηλής πίεσης υγρή χρωματογραφία.
Η ελεύθερη λίπους μάζα (FFM) που υπολογίζεται από το TBW βασίζεται στην
παραδοχή ότι το ποσοστό της FFM σε TBW είναι 73% στα υγιή άτομα, το οποίο όμως
στην πραγματικότητα κυμαίνεται από 67% έως 80%[167]. Περίπου το 30% του TBW
βρίσκεται στο λιπώδη ιστό των φυσιολογικών ενηλίκων ως ECW, το οποίο αυξάνεται με
το ποσοστό λίπους στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα και στους ασθενείς ΧΝΑ, αλλά
διαθέσιμες τιμές αναφοράς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτές οι αναλογίες είναι
μεγαλύτερες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και στα παχύσαρκα άτομα, οι οποίες
μπορούν να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση της FFM και υπερεκτίμηση της λιπώδους μάζας
(FM) σε υγιή άτομα. Διακύμανση στην κατανομή του TBW και του ECW, λόγω
συνοσηρότητας οφειλόμενης σε παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης, η CVD και η νεφρική
ανεπάρκεια, επηρεάζει επιπλέον την εκτίμηση της FFM και της FM βάσει του
TBW[149].
Το TBW αντανακλά την κατανομή της ουρίας και επηρεάζεται από τη νεφρική
ανεπάρκεια[152, 168]. Η πρόβλεψη για τον όγκο (V) του TBW των ασθενών σε κάθαρση
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση της θεραπείας τους[150].
Επίσης χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της δόσης κάθαρσης στον προσδιορισμό του
λόγου Kt/V, όπου K είναι η κάθαρση της ουρίας, t ο χρόνος κάθαρσης και V ο όγκος
κατανομής της ουρίας[169, 170]. Στην καθημερινή κλινική πράξη, συχνά ο V έχει
προβλεφθεί από τις ανθρωπομετρικές εξισώσεις του Watson για το TBW, οι οποίες
έχουν βασιστεί σε μη αντιπροσωπευτικό πληθυσμό αποκλειστικά λευκών[171]. Νέες
εξισώσεις πρόβλεψης του TBW από ανθρωπομετρία[165] και από βιοηλεκτρική
εμπέδηση για λευκούς, μαύρους και Μεξικανούς Αμερικάνους ενήλικες και παιδιά έχουν
δημοσιευθεί[172, 173]. Η ετερογένεια των παραγόντων που επηρεάζουν τους ασθενείς
σε κάθαρση αυξάνει τα λάθη πρόβλεψης, όταν αυτές οι εξισώσεις χρησιμοποιούνται
κλινικά.
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2.3.3. Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης (BIA)
Η ανάλυση της βιοηλεκτρικής εμπέδησης ανακαλύφθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 και θεωρείται μια εύκολη, μη παρεμβατική, αντικειμενική, σχετικά
οικονομική και κατάλληλη για κλινήρη άτομα τεχνική για την εκτίμηση του TBW και
της FFM. Η εκτίμηση της ΒΙΑ γίνεται μέσω της μέτρησης της αντίστασης του σώματος
σε μικρό εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, συνήθως 50kHz, σε υγιή άτομα, αλλά και σε
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σταθμισμένη εξίσωση για την
ηλικία, το φύλο και τη φυλή[9, 28]. Η ανάλυση της ΒΙΑ στηρίζεται στις αγώγιμες
ιδιότητες των βιολογικών ιστών, όπου ο όγκος των αγώγιμων ιστών υπολογίζεται
επαγωγικά από τις μετρήσεις της αντίστασης. Η ΒΙΑ, πιο ειδικά ανιχνεύει την
ενυδάτωση του μαλακού ιστού, με λάθος μέτρησης που κυμαίνεται στο 2-4%, το οποίο
είναι συγκρίσιμο με αυτό των εργαστηριακών τεστ ρουτίνας. Η συμμετοχή του οστού
στην εμπέδηση είναι αμελητέα, ενώ ο άπαχος μαλακός ιστός συμμετέχει περισσότερο
από το λιπώδη, καθώς τα λιποκύτταρα των τριγλυκεριδίων είναι μη-αγώγιμα[153]. Tο
νερό σώματος είναι o αγωγός και η εμπέδηση (Ζ) είναι το άνυσμα της σχέσης της
χωρητικής (Xc) με την ωμική αντίσταση (R) σε μια συχνότητα. Η ωμική αντίσταση R,
είναι η αντίσταση του αγωγού στη ροή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενδό- και
εξωκυττάριων ιοντικών διαλυμάτων και η χωρητική αντίσταση Xc δημιουργείται από τη
χωρητική δυναμικότητα των κυτταρικών μεμβρανών και οργάνων των ιστών με κοινές
επιφάνειες, και των μη-ιοντικών ιστών. Το τόξο της εφαπτομένης των Xc/R ονομάζεται
γωνία φάσης φ[153, 174]. Ο όγκος ενός αγωγού είναι ανάλογος με το τετράγωνο του
μήκους του διαιρεμένο με την αντίσταση του. Συνεπώς το ανάστημα (S) στο τετράγωνο
διαιρεμένο με την αντίσταση (R) αποτελεί δείκτη όγκου σώματος, οπότε το S2/R
σχετίζεται ευθέως με τον όγκο του TBW. Ο δείκτης εμπέδησης χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της FFM και επαγωγικά της λιπώδους μάζας (FM), αλλά αυτό στηρίζεται
στην παραδοχή ότι το TBW αποτελεί το 73% του FFM. Επειδή όμως το κλάσμα
ενυδάτωσης της FFM δεν είναι σταθερό, το S2/R χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
ανθρωπομετρικά δεδομένα για να προβλέψει τη σύσταση σώματος βάσει αποτελεσμάτων
από άλλες μεθόδους[149].
Η πολυσυχνοτική ΒΙΑ (mf-BIA) χρησιμοποιεί τουλάχιστον 2 διαφορετικές
συχνότητες. Σε χαμηλή συχνότητα, το ρεύμα δεν μπορεί να περάσει από τις κυτταρικές
μεμβράνες, οπότε ρεύμα χαμηλών συχνοτήτων άγεται μόνο μέσα από το ECW. Σε
υψηλές συχνότητες το ρεύμα διαπερνά τις κυτταρικές μεμβράνες, άρα χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό του TBW. Όταν γίνεται πρόγνωση του όγκου των σωματικών υγρών
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με τη mf-BIA, η ανάλυση πιθανόν να χρειάζεται προσαρμογή ως προς την επίδραση των
υλικών διαφορετικής αγώγιμης χωρητικότητας, που περιέχονται στο υγρό[149]. Οι
επιδράσεις των υλικών είναι μεγαλύτερες σε χαμηλές συχνότητες, επειδή ο αγώγιμος
όγκος, δηλ το ECW, αποτελεί μικρότερη αναλογία του ολικού όγκου. Αυτή η
προσέγγιση

έχει

χρησιμοποιηθεί

επιτυχώς

από

αρκετούς

ερευνητές

για

να

παρακολουθήσουν αλλαγές στο ECW, TBW και FFM κάτω από ποικίλες συνθήκες[175,
176].
Η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά στην αξιολόγηση της σύστασης σώματος
νεφροπαθών λόγω των προαναφερόμενων ευκολιών στην εφαρμογή της, ενώ μπορεί να
δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και από μετρήσεις μη έμπειρου ερευνητή. Το
γεγονός αυτό καθιστά θεωρητικά τη μέθοδο ΒΙΑ χρήσιμη στη μέτρηση αλλαγών
σύστασης σώματος, όπως στην απώλεια βάρους. Οι αλλαγές στην κυτταρική μάζα
σώματος (BCM) σχετίζονται με αλλαγές στην ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη. Η
ΒΙΑ έχει αποδειχθεί να εκτιμά με ακρίβεια τη BCM, τη FFM και το TBW, συγκρίνοντας
τη με ισοτοπικές μεθόδους[28, 177-179]. Έρευνα σε AMK ασθενείς έδειξε, ότι
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΒΙΑ στο τέλος της αιμοκάθαρσης επιτρέπουν τη
μακροχρόνια παρακολούθηση των αλλαγών στη λιπώδη και στην ελεύθερη λίπους μάζα,
αλλά όχι των απότομων αλλαγών στο TBW[180]. Το TBW υπολογίστηκε σε έρευνα με
AMK ασθενείς πριν και μετά την κάθαρση με αρκετή ακρίβεια και συμφωνία μεταξύ των
τιμών, με μόνο- (sf-BIA) και με πολύ-συχνοτική ΒΙΑ (mf-BIA)[9], επιβεβαιώνοντας
παλαιότερες έρευνες με sf-BIA, όπου το TBW είχε παρόμοιες τιμές όταν μετρήθηκε 10
λεπτά πριν και 10 λεπτά μετά την κάθαρση[181, 182]. Σε αντίθεση, τα αποτελέσματα
από τις δύο μεθόδους για το ECW και την FFM, προ κάθαρσης, διέφεραν σημαντικά,
ενώ το BCM που μετρήθηκε από την mf-ΒΙΑ φάνηκε πιο κατάλληλο για τον υπολογισμό
της μυϊκής μάζας των ασθενών. Ως εκ τούτου οι ερευνητές θεώρησαν την ανάλυση της
ΒΙΑ στους AMK ασθενείς πιο αξιόπιστη μετά την κάθαρση, και την mf-BIA πιο
κατάλληλη για τον υπολογισμό της μυϊκής μάζας[9], ενώ οι μετρήσεις της ΒΙΑ σε ΠΚ
ασθενείς φάνηκε να μην επηρεάζονται από το άδειο ή γεμάτο περιτόναιο[153]. Στους
AMK ασθενείς έχει βρεθεί ότι, στα 120 λεπτά μετά την κάθαρση, οι μετρήσεις της ΒΙΑ
είναι σταθερές και υψηλά επαναλήψιμες, με την προϋπόθεση ότι η υδατική κατάσταση
του ασθενούς δεν αλλάζει λόγω κατανάλωσης τροφής ή ροφημάτων[183]. Στην έρευνα
των Piccoli κ.συν., που συνέκριναν τη sf-BIA στα 50kH με τη mf-BIA σε AMK
ασθενείς, κατέληξαν ότι η sf-BIA, δε χάνει καμία πληροφορία για τη σύσταση σώματος
σε σύγκριση με την mf-BIA, ενώ στην κλινική πράξη είναι πιο χρήσιμη η σύγκριση της
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θέσης και της μετακίνησης του ανύσματος της εμπέδησης, το οποίο είναι δείκτης της
υδατικής κατάστασης του ασθενούς. Η πληροφορία αυτή όμως δεν είναι εφικτή με τη mf
BIA[184]. Το μήκος του ανύσματος της βιοηλεκτρικής εμπέδησης έχει φανεί να
σχετίζεται αρνητικά με την υδατική κατάσταση και τη θνησιμότητα των AMK
ασθενών[30], ενώ έρευνα σε ΠΚ ασθενείς έδειξε ότι η παρακολούθηση της επάρκειας
της κάθαρσης μπορεί να γίνει διατηρώντας ή επιστρέφοντας το άνυσμα μέσα στο 75%
της έλλειψης αναφοράς (όριο έναρξης άδηλης μέχρι εμφανούς υπερενυδάτωσης οιδήματος-), ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος (Σχήμα 2)[153].

Σχήμα 2. Το άνυσμα της εμπέδησης ΠΚ ασθενών χωρίς οίδημα είναι μέσα στο 75% της έλλειψης
αναφοράς, ένδειξη φυσιολογικής ενυδάτωσης.

Σε πρόσφατη έρευνα με ΠΚ ασθενείς, ο δείκτης ECW/ύψος, όπως υπολογίστηκε
από mf-BIA, βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με δείκτες κακής θρέψης, φλεγμονής,
αθηροσκλήρωσης και με τη χρόνια υπερφόρτωση υγρών των ασθενών. Η ανάλυση της
mf-BIA και ειδικά ο υπολογισμός του ECW/ύψος θεωρήθηκαν πολύ χρήσιμα στη
διαχείριση των ΠΚ ασθενών[185]. Η τμηματική ΒΙΑ (χέρι, κορμός, πόδι) έχει φανεί πιο
ακριβής στον υπολογισμό της αλλαγής του ECW κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης, από
την ολική ΒΙΑ (από τον αστράγαλο έως τον καρπό), πιθανόν επειδή το σώμα δεν
αντιστοιχεί απλά σε έναν κύλινδρο, λόγω διαφορών στις γεωμετρικές και ηλεκτρικές
ιδιότητες των διαφόρων τμημάτων του[186]. Ο υπολογισμός άλλων πιο πολύπλοκων
τμημάτων του σώματος (π.χ. ελεύθερη οιδήματος άπαχη μάζα σώματος και ελεύθερη
οιδήματος κυτταρική μάζα σώματος) έχει αποδειχτεί πιο δύσκολος, μερικώς λόγω της
σχετικής μη διαθεσιμότητας μεθόδου αναφοράς για τον υπολογισμό τμημάτων σώματος.
Εξισώσεις βασισμένες σε πληθυσμό με ΧΝΝ-5 για τον υπολογισμό της ελεύθερης
οιδήματος άπαχης μάζας σώματος δεν υπάρχουν[136]. Η BCM έχει φανεί σε έρευνα με
AMK ασθενείς να σχετίζεται ευθέως με τις συγκεντρώσεις ορού αλβουμίνης,
προαλβουμίνης και κρεατινίνης[187], η ωμική αντίσταση R, και η χωρητική αντίσταση
Xc, να σχετίζονται με την προ-αλβουμίνη σε ΠΚ ασθενείς[188], ενώ έρευνες έχουν
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δείξει η γωνία φάσης φ να σχετίζεται με διάφορους διατροφικούς δείκτες
(ερωτηματολόγιο SGA, ανθρωπομετρήσεις, nPNA, και συγκεντρώσεις ορού αλβουμίνης,
προαλβουμίνης και κρεατινίνης), καθώς και με το προσδόκιμο επιβίωσης των
ουραιμικών ασθενών. Η χρήση των παραμέτρων της ΒΙΑ, σε συνδυασμό με το μήκος
του ανύσματος της εμπέδησης, καθιστούν την ανάλυση ΒΙΑ πολύ χρήσιμη μέθοδο στη
διατροφική αξιολόγηση των νεφροπαθών τελικού σταδίου[30, 177, 187, 189]. Η μέθοδος
ΒΙΑ χρησιμοποιείται επίσης στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 για τον προσδιορισμό και την
παρακολούθηση της επάρκειας της κάθαρσης που βασίζεται στο μοντέλο της κινητικής
της ουρίας[150, 190], αν και χρειάζεται προσοχή στη χρήση της, λόγω πιθανής
υποεκτίμησης του όγκου της κατανομής της ουρίας και άρα μέσω του τύπου Kt/V, σε
ανεπαρκή κάθαρση[191].
Παρόλο που η βιοηλεκτρική εμπέδηση είναι χρήσιμη στην περιγραφή της
σύστασης σώματος ομάδας, το σφάλμα μέτρησης σε ατομικό επίπεδο είναι αυξημένο
περιορίζοντας την κλινική της χρήση, ειδικά αν το άτομο χρειάζεται επαναλαμβανόμενο
έλεγχο.

Επειδή

το

λάθος

πρόγνωσης

είναι

μεγάλο

σε

ατομικό

επίπεδο,

επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις δεν είναι ευαίσθητες στις μικρές αντιδράσεις στη
θεραπεία[112]. Οι εξισώσεις πρόγνωσης της ΒΙΑ για την εκτίμηση της σύστασης
σώματος περιγράφουν στατιστικές συσχετίσεις, βασισμένες σε βιολογικές σχέσεις
συγκεκριμένου πληθυσμού και είναι χρήσιμες μόνο σε ενήλικες που ταιριάζουν με αυτόν
τον πληθυσμό αναφοράς στο σχήμα και στο μέγεθος. Οι εξισώσεις πρόγνωσης που
υπάρχουν στους εμπορικούς μονοσυχνοτικούς αναλυτές της ΒΙΑ δεν προτείνονται για
χρήση, εκτός εάν παρέχεται επαρκή πληροφορία από τον κατασκευαστή σχετικά με την
ακρίβεια, το λάθος μέτρησης και το δείγμα του πληθυσμού, στο οποίο βασίστηκε η
ανάπτυξη τους[149]. Στην κλινική πράξη προτείνεται η χρήση των άμεσων μετρήσεων
της εμπέδησης, χωρίς τη γνώση του σωματικού βάρους ή τις a priori παραδοχές για τη
σύσταση σώματος, ώστε τα λάθη να μειώνονται στο ελάχιστο, καθώς θα εμπεριέχονται
μόνο τα λάθη μέτρησης και η βιολογική διακύμανση των ατόμων[30, 153, 192]. Η
βασική ΒΙΑ, με την τετραπολική μέτρηση, από το χέρι στο πόδι (ολικού σώματος), στη
συχνότητα των 50kHz, φαίνεται να παρέχει την καλύτερη πληροφορία σε σωματικό
επίπεδο, επειδή μεγιστοποιεί το λόγο σήματος/θορύβου και ελαχιστοποιεί τα λάθη που
εξαρτώνται από τη συχνότητα, αλλά και από τη διακύμανση του μονοπατιού της
ηλεκτρικής ροής της πολυσυχνοτικής ΒΙΑ[153].
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2.4. Βιοχημικές Εξετάσεις
Η βιοχημική εκτίμηση έχει τα εξής πλεονεκτήματα: είναι άμεσα διαθέσιμη στις
περισσότερες κλινικές περιπτώσεις, είναι αντικειμενική και απαιτεί την ελάχιστη
συνεργασία από την πλευρά του ασθενούς. Η χρόνια νεφροπάθεια και η διαδικασία
κάθαρσης επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση του ασθενούς, περιορίζοντας τη λήψη
θρεπτικών

συστατικών

λόγω

ανορεξίας

ή

διατροφικών

περιορισμών

ή

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων ή εξασθενημένης γαστρεντερικής κινητικότητας.
Επιπλέον, η ΧΝΑ ασκεί και έμμεση επίδραση στη διατροφική κατάσταση αυξάνοντας τις
θρεπτικές απαιτήσεις και εξασθενώντας την ικανότητα του σώματος να ρυθμίσει τον
αυξημένο καταβολισμό και την πρωτεϊνική απώλεια. Οι βιοχημικές εξετάσεις παρέχουν
σημαντική γνώση της πρωτεϊνικής και ενεργειακής επάρκειας, της ύπαρξης φλεγμονής ή
οξειδωτικού στρες και της θρεπτικής επάρκειας μέσα στο χρόνο[149].
Οι πρακτικές οδηγίες για τη διατροφή από το Εθνικό Νεφρολογικό Ίδρυμα των
ΗΠΑ (NKF) και την Πρωτοβουλία για την Ποιότητα της Έκβασης της Νεφρικής
Ασθένειας (K/DOQI-Kidney Disease Outcomes Quality Iniative) αναφέρουν τη χρήση
ενός συνόλου διατροφικών παραμέτρων, καθώς δεν υπάρχει ένας δείκτης που να μπορεί
να καλύπτει όλες τις πτυχές της διατροφικής αξιολόγησης[37]. Η ομάδα εργασίας χώρισε
τους διατροφικούς δείκτες σε τεστ που πρέπει να γίνονται συχνά ως μέθοδος ρουτίνας,
σε τεστ επιβεβαίωσης που πρέπει να πραγματοποιούνται όποτε απαιτείται και σε
διαγνωστικά τεστ που απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση (Πίνακας 6).
Πίνακας 6. Προτεινόμενος Βιοχημικός έλεγχος ασθενών με ΧΝΝ 2-5 του NKF K/DOQI, 2000
Είδος Δείκτη

Δείκτης

Συχνότητα μέτρησης

Ρουτίνας

Αλβουμίνη ορού προ κάθαρσης

Μηνιαίως στα άτομα σε κάθαρση
(κάθε 1-3 μήνες στους ασθενείς
ΧΝΑ)

nPNA

Μηνιαίως (κάθε 3-4 μήνες σε ΠΚ
και ΧΝΑ ασθενείς)

Έλεγχος Επιβεβαιώσης

Προ-αλβουμίνη ορού προ κάθαρσης

Όποτε απαιτείται

Κρεατινίνη ορού προ κάθαρσης

Όποτε απαιτείται

Χοληστερίνη ορού προ κάθαρσης

Όποτε απαιτείται

Δείκτης Κρεατινίνης

Όποτε απαιτείται

ΧΝΑ: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, nPNA: ομαλοποιημένη παραγωγή-εμφάνιση πρωτεϊνικού αζώτου
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2.4.1. Εκτίμηση Πρωτεϊνο-Ενεργειακής Διατροφικής Κατάστασης
2.4.1.1. Αλβουμίνη και Τρανσθυρετίνη (προ-αλβουμίνη)
Η αλβουμίνη και η τρανσθυρετίνη ορού, όπως ήδη έχει αναφερθεί στο 1ο
κεφάλαιο, είναι τα κύρια εργαλεία για την εκτίμηση της πρωτεϊνο-ενεργειακής
κατάστασης, παρόλο που οι συγκεντρώσεις τους εξαρτώνται και από μη διατροφικές
παραμέτρους, όπως η ηπατική λειτουργία, η κατάσταση ενυδάτωσης και φλεγμονής[37].
Η αλβουμίνη είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο αίμα και χρησιμοποιείται ευρέως ως
δείκτης φλεγμονής και θρέψης. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της αλβουμίνης είναι περίπου 20
μέρες, γεγονός που την κάνει πολύ χρήσιμο εργαλείο στη μηνιαία διατροφική εκτίμηση,
αλλά σχετικά μη αντιδρώσα σε οξείες αλλαγές φλεγμονής και θρέψης[149]. Στους AMK
ασθενείς αυτές οι πρωτεΐνες πρέπει να μετρώνται πριν την κάθαρση. Η αλβουμίνη έχει
βρεθεί να σχετίζεται με πολλούς δείκτες πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης, όπως η
nPNA, η άπαχη μάζα σώματος, και οι συγκεντρώσεις ορού της κρεατινίνης,
τρανσφερρίνης, χοληστερίνης, του IGF-1 και της τρανσθυρετίνης[41, 193, 194].
Η τρανσθυρετίνη, όπως και η αλβουμίνη, είναι αρνητική πρωτεΐνη οξείας φάσεως
με χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 2 ημέρες, οπότε ανταποκρίνεται άμεσα σε πρόσφατα
γεγονότα και ειδικά σε έλλειψη ενέργειας και πρωτεΐνης[149]. Ο μεταβολισμός της
τρανσθυρετίνης ορού παρουσιάζει ενδιαφέρον στους ασθενείς ΧΝΑ, καθώς σ’ αυτούς
βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τους υγιείς[195]. Τα δεδομένα
δείχνουν ότι ο κύριος λόγος της αυξημένης συγκέντρωσης τρανσθυρετίνης στους
νεφροπαθείς τελικού σταδίου είναι η μείωση της νεφρικής αποδόμησης της πρωτεΐνης
δέσμευσης της ρετινόλης (RBP). Η επακόλουθη αύξηση της RBP ορού είναι υπεύθυνη
για την αύξηση στο κλάσμα της τρανσθυρετίνης που συνδέεται στη RBP (συνήθως
περίπου

60%),

και

αυτό

σχετίζεται

με

μειωμένο

ρυθμό

διάσπασης

της

τρανσθυρετίνης[195, 196]. Ως αποτέλεσμα, η τρανσθυρετίνη ορού, η οποία τείνει να
αυξάνεται με το βαθμό μείωσης της νεφρικής λειτουργίας, θα πρέπει να θεωρείται μόνο
ως διατροφικός δείκτης φθοράς (wasting) σε καταστάσεις σταθερής νεφρικής
λειτουργίας. Στους AMK ασθενείς, η νεφρική λειτουργία μπορεί να θεωρηθεί σταθερή
και αμελητέα, και η τρανσθυρετίνη αναγνωρίζεται ως έγκυρη και κλινικά χρήσιμη
μέτρηση της πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης[37]. Πράγματι, η τρανσθυρετίνη ορού
σχετίζεται με πολλούς άλλους δείκτες πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης, που
περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη, την ενεργειακή πρόσληψη, τη nPNA, το σωματικό βάρος,
το ΔΜΣ, τη μυική περίμετρο βραχίονα, την TSF, την άπαχη μάζα σώματος, και τις
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συγκεντρώσεις ορού κρεατινίνης, αλβουμίνης, τρανσφερρίνης, και τον IGF-1. Η
τρανσθυρετίνη επίσης σχετίζεται με τη χωρητική αντίσταση (Xc), την κυτταρική μάζα
(BCM), το νερό σώματος (TBW) και τη γωνία φάσης φ της ΒΙΑ[41, 193, 194, 197].
Έχει προταθεί στους ασθενείς σε κάθαρση ο στόχος για την τρανσθυρετίνη να είναι τιμές
>30 mg/dL και για την αλβουμίνη τιμές >3,8 g/dL [1, 37]. Το όριο της τρανσθυρετίνης
είναι μέσα στη φυσιολογική διακύμανση (~17-45 mg/dL) για ανθρώπους χωρίς νεφρική
νόσο, αντικατοπτρίζοντας τη μειωμένη νεφρική της κάθαρση στους ασθενείς ΧΝΑ[149].
Η αλβουμίνη ορού καθώς και η τρανσθυρετίνη έχουν αποδειχτεί ανεξάρτητοι
προγνωστικοί δείκτες θνησιμότητας σε ΑΜΚ και ΠΚ ασθενείς[6, 11, 196, 197]. Έρευνα
έδειξε, ότι ο σχετικός κίνδυνος θνησιμότητας έπειτα από 2 χρόνια μειώθηκε κατά 5% για
κάθε αύξηση 1 g/L αλβουμίνης ορού και 14% για κάθε 100 mg/L τρανσθυρετίνης
ορού[198]. Επιπλέον, η τρανσθυρετίνη πρόσφατα αποδείχτηκε ιδιαίτερης αξίας στην
παρακολούθηση ΑΜΚ ασθενών με πρωτεϊνο-ενεργειακή δυσθρεψία, ως δείκτης
πρόβλεψης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας των ασθενών, όπου αύξηση 30 mg/L
της τρανσθυρετίνης ορού, έπειτα από 3 μήνες διατροφικής υποστήριξης, σχετίστηκε με
υπερ-2πλάσια αύξηση της 2ετούς επιβίωσης[199].
Τέλος, η μέτρηση της αλβουμίνης είναι οικονομική, εύκολα εφαρμόσιμη και
ευρέως διαθέσιμη. Χαμηλές τιμές αλβουμίνης σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 δε σημαίνουν
απαραίτητα ύπαρξη πρωτεϊνο-ενεργειακής έλλειψης, εφόσον σχετίζονται και με μηδιατροφικούς δείκτες, πχ. φλεγμονής.

Η τρανσθυρετίνη ορού πιθανόν να είναι πιο

χρήσιμος δείκτης πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης σε ασθενείς με ή χωρίς ΧΝΑ, λόγω
της μικρής ημίσειας ζωής της[37].
2.4.1.2. Τρανσφερρίνη (TRF)
Η τρανφερρίνη είναι πιο ευαίσθητος δείκτης διατροφικής κατάστασης και
σπλαχνικών πρωτεϊνών από την αλβουμίνη (λόγω μικρότερης ημίσειας ζωής, περίπου 8,5
ημέρες) σε ασθενείς νεφροπαθείς και μη. Εντούτοις, η ερμηνεία των τιμών της μπορεί να
μπερδευτεί από τις αυξημένες απαιτήσεις σιδήρου, λόγω χρόνιας απώλειας αίματος και
θεραπείας με ερυθροποιητίνη, οπότε δεν προτείνεται η χρήση της για διατροφική
εκτίμηση νεφροπαθών σταδίου 4 και 5[37].
2.4.1.3. Κρεατινίνη Ορού και Δείκτης Κρεατινίνης
Η κρεατινίνη ορού και ο δείκτης κρεατινίνης είναι έγκυροι και κλινικά χρήσιμοι
δείκτες πρωτεΐνο-ενεργειακής κατάστασης των ασθενών σε κάθαρση[37]. Η κρεατινίνη
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ορού προ κάθαρσης αντανακλά το άθροισμα της διαιτητικής κρεατινίνης (κρεατίνη και
κρεατινίνη κρέατος) και αυτής που σχηματίζεται ενδογενώς στο σκελετικό μυϊκό ιστό,
μείον της κρεατινίνης που αποβάλλεται από την υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία και
την κάθαρση. Κάτω από σταθερές συνθήκες διατροφής και κάθαρσης η κρεατινίνη ορού
προ κάθαρσης είναι ανάλογη της άπαχης μάζας σώματος. Άτομα με χαμηλή κρεατινίνη
ορού (μικρότερη από 10 mg/dL) θα πρέπει να εξετασθούν για υποθρεψία και μυϊκή
απώλεια[8]. Χαμηλός δείκτης κρεατινίνης και χαμηλή κρεατινίνη ορού, και ειδικά λόγω
απουσίας ενδογενούς κάθαρσης κρεατινίνης ουρίας, δείχνουν χαμηλή διαιτητική
πρόσληψη πρωτεΐνης και/ή μειωμένη μυϊκή μάζα, τα οποία σχετίζονται με αυξημένο
ρυθμό συνολικής θνησιμότητας ανεξάρτητα από την ύπαρξη φλεγμονής (βάσει τιμών
CRP)[22, 200]. Η σχέση της κρεατινίνης με τη θνησιμότητα στους ασθενείς σε κάθαρση
έχει σχήμα “J”, με τη μικρότερη θνησιμότητα να παρατηρείται σε τιμές κρεατινίνης ορού
προ κάθαρσης 9-11 mg/dL, και την υψηλότερη σε τιμές μικρότερες από αυτές, ενώ μια
μέτρια αύξηση στη θνησιμότητα παρατηρείται σε υψηλότερες τιμές [201]. Αύξηση στη
συγκέντρωση κρεατινίνης συνήθως είναι ένδειξη ανεπαρκούς κάθαρσης[149].
2.4.1.4. Ολική Χοληστερόλη Ορού
Παρόλο που η χοληστερόλη ορού δε θεωρείται ένα κλασσικό εργαλείο για τον
έλεγχο της πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης των ασθενών ΧΝΑ, άτομα με χαμηλά ή
φθίνοντα επίπεδα χοληστερόλης (150-180 mg/dL) θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή
χρόνια ανεπαρκή πρωτεϊνική και ενεργειακή πρόσληψη. Χαμηλές συγκεντρώσεις
χοληστερόλης ορού σχετίζονται αρνητικά με διατροφικούς πρωτεϊνικούς δείκτες
(αλβουμίνη, προ-αλβουμίνη, κρεατινίνη) και θετικά με θνησιμότητα στις περισσότερες,
αλλά όχι σε όλες, τις έρευνες[37]. Η σχέση της χοληστερόλης με τη θνησιμότητα
συνήθως έχει σχήμα “U”, όπου χαμηλότερη θνησιμότητα παρατηρείται στις
περισσότερες έρευνες σε τιμές χοληστερόλης περίπου 200-220 mg/dL, ενώ αυξάνεται σε
τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες αυτών. Οι τιμές της CRP σχετίζονται με τη χοληστερόλη
ορού, καθώς ασθενείς με χαμηλές ή υψηλές τιμές χοληστερόλης παρουσιάζουν
υψηλότερες τιμές CRP[202]. Χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης και αυξημένα επίπεδα CRP
είναι ένδειξη φλεγμονώδους στρες και ανορεξίας, ενώ αυξημένες τιμές και των δύο
παραμέτρων το πιθανότερο υποδεικνύει ύπαρξη CVD[149].

54

2.4.2. Δείκτες Φλεγμονής
Χρόνια φλεγμονή μπορεί να προκληθεί στους ασθενείς ΧΝΑ λόγω μολύνσεων,
αλληλεπιδράσεων μεταξύ του αίματος και του διαλύματος κάθαρσης, μολυσματικών
ουσιών στο διάλυμα κάθαρσης, ή συνδυασμού των παραπάνω παραγόντων. Επιπλέον, η
κάθαρση καθαυτή, ακόμα κι όταν χρησιμοποιούνται βιοσυμβατές μεμβράνες κάθαρσης,
προκαλεί παροδική φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες μετά τη
θεραπεία. Συνεπώς, ο έλεγχος της κατάστασης φλεγμονής αποτελεί σημαντικό μέρος της
βιοχημικής εξέτασης[203].
2.4.2.1. C-αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) και Προφλεγμονώδεις Κυτταροκίνες
Ένα πλήθος θετικών πρωτεϊνών οξείας φάσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ανίχνευση ύπαρξης οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. Η πιο συχνά χρησιμοποιημένη είναι
η CRP, μια κυτταροκίνη με προφλεγμονώδη δράση και μη ειδικός δείκτης φλεγμονής. Η
CRP έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 19 ωρών. Ο καταβολικός της ρυθμός δεν
επηρεάζεται από τη φλεγμονή, ενώ ο ρυθμός σύνθεσης και απελευθέρωσης της
αυξάνεται σημαντικά σε απαντήσεις οξείας φάσεως. Στην κλινική πράξη, η CRP δεν
είναι μέρος του ελέγχου ρουτίνας, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει
υποψία φλεγμονής και όταν η ανταπόκριση στη διατροφική παρέμβαση είναι μικρότερη
της αναμενόμενης[149].
Άλλοι κλινικά χρήσιμοι δείκτες είναι οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες TNF-α
και IL-6. Αύξηση στη σύνθεση και ελευθέρωση των TNF-α και IL-6 συμβάλλει στη
μυϊκή καταβολή (wasting) και στην υψηλή εμφάνιση νοσηρότητας και θνησιμότητας από
CVD στους ασθενείς με ΧΝΑ[203, 204]. O TNF-α διεγείρει τη λιπόλυση και εξασθενεί
τη μυϊκή σύνθεση, ενώ η IL-6 αναχαιτίζει τον παράγοντα αύξησης-1 της ινσουλίνης και
συμβάλει στην ανάπτυξη σαρκοπενίας και αθηρογένεσης[204, 205]. Η ιντερλευκίνη-8
(IL-8) είναι άλλη μια κυτταροκίνη με αποδεδειγμένη προ-αθηρογενετική δράση[206].
Παρά την ύπαρξη πολλών προφλεγμονωδών κυτταροκινών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως δείκτες φλεγμονής, στην κλινική πράξη η πρωτεΐνη οξείας φάσεως
CRP παραμένει ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης φλεγμονής και καθώς η
μέτρηση της είναι φθηνή και αξιόπιστη, χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες στον
κόσμο[206].
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2.5. Διατροφικά σκορ
2.5.1. Υποκειμενική Σφαιρική Εκτίμηση (SGA)
Η υποκειμενική σφαιρική εκτίμηση SGA (Subjective Global Assessment) είναι
μια χρήσιμη, οικονομική, εύκολη στην εφαρμογή και με επαναληψιμότητα μέθοδος για
τη διατροφική εκτίμηση των ουραιμικών και μη-ουραιμικών ασθενών. Βασίζεται σε
υποκειμενικές και αντικειμενικές εκτιμήσεις του ιατρικού ιστορικού και της φυσικής
εξέτασης. Εστιάζει σε τέσσερα σημεία, στην απώλεια βάρους τους τελευταίους 6 μήνες,
στη διατροφική πρόσληψη, σε γαστρεντερικά συμπτώματα (ανορεξία, ναυτία, έμετος,
διάρροια) και στην οπτική εκτίμηση απώλειας υποδόριου λίπους και μυϊκής μάζας.
Υψηλή βαθμολογία ανταποκρίνεται σε καλύτερη διατροφική πρόσληψη και όρεξη και
απουσία γαστρεντερικών επιπλοκών[38].
Το SGA σχετίζεται με δείκτες διατροφικής κατάστασης ασθενών τελικού
σταδίου[207] ή σταδίου λίγο πριν την κάθαρση[208] και με θνησιμότητα[209]. Επιπλέον,
το SGA θεωρείται έγκυρος δείκτης πρωτεϊνο-ενεργειακής δυσθρεψίας των ουραιμικών
ασθενών[37, 113], και έχει προταθεί ως μέρος της συστηματικής παρακολούθησης της
πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης των ασθενών ΧΝΑ[37, 210]. Στα μειονεκτήματα του
SGA αναφέρονται το ότι εστιάζει στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και στη
σύσταση σώματος και είναι υποκειμενικό[38].
2.5.2. Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής (MIS)
Μια

βελτιωμένη

έκδοση

του SGA, με

σκοπό

ν’

αντιπαρέλθει

των

προαναφερόμενων μειονεκτημάτων είναι το Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής, MIS
(Malnutrition-Inflammation Score), το οποίο βασισμένο στα στοιχεία του SGA, αποτελεί
ένα πλήρως ποσοτικό σύστημα εκτίμησης της δυσθρεψίας της κάθαρσης, αποτελούμενο
από επτά (7) ενότητες: αλλαγή βάρους, διατροφική πρόσληψη, γαστροεντερικά
συμπτώματα, λειτουργική ικανότητα, συνοσηρότητα, υποδόριο λίπος και σημάδια μυϊκής
απώλειας, σε συνδυασμό με τρία (3) επιπλέον στοιχεία: ΔΜΣ, αλβουμίνη ορού και ολική
σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού (TIBC). Κάθε σημείο του MIS έχει 4 επίπεδα
επικινδυνότητας από 0 (φυσιολογική θρέψη) μέχρι 3 (πολύ σοβαρή δυσθρεψία) και έχει
δειχθεί ικανοποιητικός προγνωστικός δείκτης του κινδύνου νοσοκομειακής περίθαλψης
και θνησιμότητας, κατάστασης θρέψης, φλεγμονής και αναιμίας των αιμοκαθαιρόμενων
και περιτοναϊκών ασθενών και πιθανόν μπορεί να αναπληρώσει τη μέτρηση δεικτών
φλεγμονής, όπως η CRP ή η IL-6[16, 38, 211]. Το MIS φαίνεται να είναι χρήσιμο και
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στην

πρόγνωση

της

σοβαρότητας

της

ενδοθηλιακής

δυσλειτουργίας

AMK

ασθενών[212], ενώ σε ΠΚ ασθενείς το MIS σχετίστηκε με κλινικές, διατροφικές,
φλεγμονώδεις και ανθρωπομετρικές παραμέτρους και δείκτες αναιμίας. Οι συσχετίσεις
ήταν πιο ισχυρές από αυτές με το SGA[213]. Η ανωτερότητα του σε σχέση με το SGA
στην πρόγνωση της βραχυπρόθεσμης έκβασης φάνηκε σε έρευνα με AMK
ασθενείς[214], το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη μελέτη του Fiedler κ.συν., όπου το MIS
αποδείχτηκε ανώτερο από το SGA στην πρόγνωση κινδύνου νοσοκομειακής περίθαλψης
και θνησιμότητας, ενώ γενικά τα ατομικά σκορ κλινικής διατροφικής διερεύνησης MIS,
«Διερεύνηση Διατροφικού Κινδύνου», NRS (Nutritional Risk Screening) και SGA,
αποδείχτηκαν ανώτερα των εργαστηριακών δεικτών και της ΒΙΑ[215].
2.6. Προτεινόμενη συνολική Διατροφική Εκτίμηση
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προτεινόμενες παράμετροι για
τη διατροφική εκτίμηση των ασθενών σε κάθαρση σύμφωνα με το K/DOQI και την
Ευρωπαϊκή

Ένωση

Κάθαρσης-Μεταμόσχευσης,

EDTA

(European

Dialysis

Transplantation Association). Οι κύριες μετρήσεις για την εκτίμηση ρουτίνας της
πρωτεϊνο-ενεργειακής κατάστασης είναι οι διακυμάνσεις του βάρους, ο ΔΜΣ, η nPNA, η
αλβουμίνη και η προ-αλβουμίνη ορού. Αυτές οι παράμετροι δεν εξαρτώνται μόνο από
την πρωτεϊνο-ενεργειακή κατάσταση του ασθενούς, αλλά και από την υδατική του
κατάσταση, τη φλεγμονή και τον πρωτεϊνικό του καταβολισμό. Συνεπώς, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες στη διατροφική εκτίμηση του ασθενούς,
αλλά και στην απόφαση της θεραπευτικής στρατηγικής[37, 210].
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Πίνακας 7. Προτεινόμενοι Παράμετροι Διατροφικής Εκτίμησης Ασθενών με ΧΝΝ-5
Μετρήσεις που πρέπει να γίνονται ως έλεγχος ρουτίνας σε όλους τους ασθενείς, συχνότητα μετρήσεων και
προτεινόμενα επίπεδα (όπου δίδονται από τις οδηγίες)
NKF

K/DOQI

(αιμοκάθαρση

&

περιτοναϊκή

κάθαρση)
Αλβουμίνη
μηνιαίως,

EDTA, Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Πρακτικές Οδηγίες
για τη Διατροφή (αιμοκάθαρση)

ορού
40

προ
g/L

κάθαρσης
με

τη

ή

μέθοδο

σταθεροποιημένη,
της

πράσινης

βρωμοκρεσόλης

Αλβουμίνη ορού, 1 μήνα μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης
και στη συνέχεια κάθε 3 μήνες, 40 g/L με τη μέθοδο της
πράσινης βρωμοκρεσόλης
Η τρανσθυρετίνη ορού πρέπει να είναι 300 mg/L

Ποσοστό συνήθους βάρους μετά κάθαρσης (AMK) ή μετά

Η χοληστερίνη ορού πρέπει να είναι  από την ελάχιστη

στράγγισης (ΠΚ), μηνιαίως

εργαστηριακή οριακή τιμή

Ποσοστό βάρους αναφοράς (NHANES ΙΙ), κάθε 4 μήνες

Σωματικό βάρος και ΔΜΣ, μηνιαίο μέσο σωματικό βάρος
μετά κάθαρσης και ποσοστό αλλαγής στο μέσο σωματικό
βάρος, ο ΔΜΣ πρέπει να είναι  23

SGA, κάθε 6 μήνες

Διαιτητικές συνεντεύξεις, κάθε 6-12 μήνες ή κάθε 3 μήνες σε
ασθενείς 50 ετών ή σε AMK άνω των 5 ετών

Διαιτητική συνέντευξη και/ή nPNA, κάθε 6 μήνες

nPNA, 1 μήνα μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης και στη
συνέχεια κάθε 3 μήνες, το nPNA πρέπει να είναι 1g/kg
ιδανικού βάρους/ημέρα

Χρήσιμες μετρήσεις για επιβεβαίωση ή διεύρυνση

Χρήσιμες μετρήσεις για επιβεβαίωση ή διεύρυνση της

πληροφορίας

κατηγορίας κάποιας πληροφορίας

Τρανσθυρετίνη ορού προ κάθαρσης ή σταθεροποιημένη,

Το SGA πρέπει να χρησιμοποιείται στην αναγνώριση

πρέπει να είναι 300 mg/L

σοβαρής υποθρεψίας στους AMK ασθενείς

Πάχος δερματοπτυχών

Ανθρωπομετρήσεις αμέσως μετά την κάθαρση, περίμετρος

Περίμετρος μυϊκής επιφάνειας βραχίονα

βραχίονα, μυϊκή περίμετρος βραχίονα και δερματοπτυχές σε

DEXA ολικού σώματος

4 σημεία από τον ίδιο εξεταστή στο χέρι χωρίς φίστουλα

Άλλες μετρήσεις

Μετρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς

Μετρήσεις οι οποίες αν είναι χαμηλές δείχνουν την ανάγκη

Τεχνικά εργαλεία όπως BIA, DEXA, αλληλεπίδραση στο

για περαιτέρω διατροφική εκτίμηση:

εγγύς

Επίπεδα κρεατινίνης προ κάθαρσης ή σταθεροποιημένα

υπέρυθρο

(NIR)

και

in

vivo

ανάλυση

δραστηριοποίησης νετρονίων

Δείκτης Κρεατινίνης
Επίπεδα αζώτου ουρίας
Επίπεδα χοληστερόλης
Δεδομένα από το NKF[37] και Fouque et al[210].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΙΠΟΚΙΝΕΣ
3.1. Λιπώδης ιστός και Λιποκίνες στο Γενικό Πληθυσμό
Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι ο λιπώδης ιστός δεν είναι απλά μια αποθήκη
ενέργειας, αλλά δρα ως ενδοκρινικό όργανο, το οποίο εκκρίνει διάφορες βιοδραστικές
ουσίες, οι οποίες ονομάζονται λιποκίνες[80, 216]. Η διαταραγμένη (dysregulated)
έκφραση αυτών των παραγόντων, οφειλόμενη σε πλεονάζον λίπος και σε δυσλειτουργία
των λιποκυττάρων, έχει συνδεθεί με την παθογένεση διάφορων ασθενειών μέσω
τροποποίησης της ανοσοαπάντησης (αποκρίσεων του ανοσοποιητικού συστήματος).
Νέες ουσίες έχουν βρεθεί να εκκρίνονται από το λιπώδη ιστό, που είτε προάγουν τις
φλεγμονώδεις αντιδράσεις και τη μεταβολική δυσλειτουργία, είτε καταστέλλουν τη
φλεγμονή κι έχουν ευεργετική επίδραση στις μεταβολικές διαταραχές τις σχετιζόμενες με
την παχυσαρκία[217].
Η έκκριση των λιποκινών εξαρτάται από τη θέση του ιστού, αλλά και από
αλλαγές στην κυτταρική σύνθεση του λιπώδη ιστού. Οι μεγαλύτερες αποθήκες λίπους
βρίσκονται στο σπλαχνικό και υποδόριο λιπώδη ιστό. Αποθήκες λιποκυττάρων
βρίσκονται επίσης σε όλο το σώμα σε διάφορα όργανα, όπως η καρδιά και τα νεφρά,
αλλά και στο μυελό των οστών, στους πνεύμονες και στον εξωτερικό χιτώνα των
αρτηριών (Εικόνα 3). Παρόλο που η λειτουργική σημασία πολλών από αυτών των
αποθηκών λίπους δεν είναι γνωστή, πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αλλαγές στην έκκριση
των λιποκινών, λόγω διατροφής, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του αντίστοιχου
λιπώδη ιστού[218].

Εικόνα 3. Αποθήκες λίπους
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3.1.1. Προ-φλεγμονώδεις λιποκίνες
Η παραγωγή των περισσότερων λιποκινών αυξάνεται στην παχυσαρκία, και αυτές
οι προ-φλεγμονώδεις πρωτεΐνες συνήθως δρουν στην προαγωγή των μεταβολικών
ασθενειών των σχετιζόμενων με την παχυσαρκία. Εκτός από τη λεπτίνη, τον TNF-α και
την ΙL-6, πρόσφατα αναγνωρισμένες λιποκίνες που προάγουν τη φλεγμονή είναι η
ρεσιστίνη, η πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης 4 (RBP4), η λιποκαλίνη 2, η
ιντερλευκίνη-18 (IL-18) κ.α.[217].
3.1.1.1. Λεπτίνη
Η λεπτίνη είναι ένα μικρό πεπτίδιο (16 kDa) που ανήκει στην οικογένεια
κυτταροκινών της IL-6. Είναι προϊόν του γονιδίου της παχυσαρκίας ob, το οποίο
ταυτοποιήθηκε στα ποντίκια ob/ob και ρυθμίζει την πρόσληψη τροφής μέσω του
κεντρικού νευρικού συστήματος[219]. Ποντίκια με έλλειψη λεπτίνης (ob/ob ποντίκια)
εμφανίζουν υπερφαγία, παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ η χορήγηση της
αντιστρέφει αυτές τις αλλαγές[220]. Η χορήγηση λεπτίνης σε λιποατροφικά ποντίκια
(έλλειψη υποδόριου λιπώδους ιστού, άρα και χαμηλά επίπεδα λεπτίνης) βελτιώνει
μεταβολικές ανωμαλίες, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερλιπιδαιμία[221],
ενώ το ίδιο έχει παρατηρηθεί και σε ασθενείς με λιποδυστροφία και εκ γενετής έλλειψη
λεπτίνης[222, 223]. Επίσης, η λεπτίνη αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση[220], ενώ η
κάθαρση της από το πλάσμα γίνεται κυρίως από τα νεφρά μέσω σπειραματικής
διήθησης, ακολουθούμενη από πρωτεολυτική διάσπαση στα νεφρικά σωληνάρια[224]. Ο
υποδοχέας της λεπτίνης εκφράζεται όχι μόνο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και σε
κάποιους

περιφερικούς

ιστούς

(αιμοποιητικά

και

ανοσοποιητικά

κύτταρα),

υποδηλώνοντας ότι η λεπτίνη πιθανόν να έχει άλλη δράση από τη ρύθμιση της
πρόσληψης τροφής και της ενεργειακής κατανάλωσης[225]. Τα επίπεδα λεπτίνης στο
αίμα σχετίζονται θετικά με τη λιπώδη μάζα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη αντίστασης στη
λεπτίνη, καθώς τα παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλά επίπεδα λεπτίνης χωρίς το
αναμενόμενο ανορεξιογόνο αποτέλεσμα[220, 226].
Σε in vivo και in vitro δοκιμασίες η λεπτίνη φάνηκε να έχει αγγειογενετική
δράση[227] και να συμβάλλει στην αρτηριακή θρόμβωση μέσω του υποδοχέα της
λεπτίνης στα αιμοπετάλια[228]. Η λεπτίνη επίσης αυξάνει την παραγωγή του TNF, της
ΙL-6 και των δραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) από τα μονοκύτταρα, και προάγει τον
κυτταρικό

πολλαπλασιασμό

και

τις

μεταναστευτικές

αποκρίσεις

(migratory

responses)[229]. Τα επίπεδα λεπτίνης στον ορό και στο λιπώδη ιστό αυξάνονται από
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προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, όπως του TNF και του λιποπολυσακχαρίτη (LPS), ενώ, η
έλλειψη λεπτίνης προστατεύει από ηπατική βλάβη μοντέλα με ηπατίτιδα παραγόμενη
από κύτταρα Τ.[217]. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η λεπτίνη δρα στο γενικό πληθυσμό ως
προ-φλεγμονώδης λιποκίνη.
3.1.1.2. Ιντερλευκίνη-6, ΙL-6
Η IL-6 (22-27 kD), μια πλειοτροπική (με πολλούς φαινότυπους) κυτταροκίνη,
αναφέρεται να έχει πολλαπλές επιδράσεις, προφλεγμονώδεις και αντιφλεγμονώδεις, που
κυμαίνονται από φλεγμονή και άμυνα στους ξενιστές (host defense) μέχρι βλάβη ιστού.
Το σύστημα της IL-6 προωθεί τις φλεγμονώδεις δράσεις μέσω ενεργοποίησης και
πολλαπλασιασμού

των

λεμφοκυττάρων,

διαφοροποίησης

των

Β

κυττάρων,

συγκέντρωσης των λευκοκυττάρων και της επαγωγής μιας πρωτεϊνικής οξείας φάσεως
απάντησης στο ήπαρ. Η IL-6 εκκρίνεται από πολλά είδη κυττάρων, όπως κύτταρα του
ανοσοποιητικού, ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, σκελετικούς μύες και το λιπώδη
ιστό, ως απάντηση σε κάποιο φυσιολογικό ερέθισμα, όπως είναι ο TNF-α, η IL1-β, οι
βακτηριακές ενδοτοξίνες, η φυσική άσκηση και το οξειδωτικό στρες[205, 216].
Τα επίπεδα πλάσματος της ΙL-6 στους ανθρώπους σχετίζονται θετικά με την
παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ αυξημένα επίπεδα ΙL-6 αποτελούν
πρόγνωση για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και εμφράγματος του μυοκαρδίου[230].
Απώλεια βάρους οδηγεί σε μείωση των επιπέδων της ΙL-6 στο λιπώδη ιστό και στον
ορό[231]. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο της κυκλοφορούσας ΙL-6 παράγεται από το
λιπώδη ιστό και πιθανόν αυξημένη έκκριση ΙL-6, λόγω παχυσαρκίας, να οδηγεί σε
μεταβολική δυσλειτουργία[217]. Η ΙL-6 εξασθενεί το ενδοκυττάριο σήμα της ινσουλίνης
στα λιποκύτταρα και τα ηπατοκύτταρα, και μειώνει τη ρύθμιση του μεταφορικού
ριβονουκλεϊκού οξέος (mRNA) μεταφορέα-4 της γλυκόζης, μειώνοντας έτσι την
πρόσληψη της γλυκόζης από τα μυοκύτταρα[232]. Ωστόσο, ο ρόλος της ΙL-6 στην
αντίσταση της ινσουλίνης είναι αντιφατικός, πιθανόν λόγω διαφορετικής δράσης της ΙL6 σε διαφορετικά όργανα (συκώτι vs μυϊκό ιστό) ή λόγω διαφορετικών πηγών της ΙL-6
(μυϊκός ιστός vs λιπώδους)[233, 234].
3.1.1.3. Ιντερλευκίνη-8, ΙL-8
Η IL-8 παράγεται από τα αιματικά κύτταρα και πολλά άλλα είδη κυττάρων, όπως
τα επιθηλιακά κύτταρα. Όταν εμφανίζεται ένα αντιγόνο, τα μακροφάγα είναι τα πρώτα
κύτταρα που ανταποκρίνονται, με φαγοκύτωση του σωματιδίου. Σ’ αυτή τη διαδικασία,
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τα μακροφάγα αρχικά ελευθερώνουν την IL-8 για να δώσει το σήμα σε άλλα κύτταρα
του ανοσοποιητικού να έλθουν στο σημείο φλεγμονής. Άρα, η IL-8 δρα ως χημικό σήμα
για να προσελκύσει ουδετερόφιλα στο σημείο φλεγμονής και γι’ αυτό είναι επίσης
γνωστή ως χημοτακτικός παράγοντας των ουδετερόφιλων[206, 235]. Η IL-8 είναι
κυτταροκίνη με αποδεδειγμένες προ-αθηρογόνες ιδιότητες[236]. Το γεγονός ότι η
έκκριση της IL-8 αυξάνεται από το οξειδωτικό στρες, και αντίστροφα, το ότι η IL-8
προκαλεί συγκέντρωση φλεγμονωδών κυττάρων, που επιφέρει περαιτέρω αύξηση των
μεσολαβητών του οξειδωτικού στρες, την καθιστά βασικό δείκτη της τοπικής
φλεγμονής[237]. Πράγματι, η IL-8 είναι ένας υποσχόμενος δείκτης για διάφορες κλινικές
καταστάσεις, όπως ο χρόνιος προστάτης, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, μολύνσεις
του αναπνευστικού κλπ, και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από διάφορες
υποειδικότητες της ιατρικής, είτε με σκοπό τη γρήγορη διάγνωση, είτε ως δείκτης
πρόγνωσης[235].
3.1.2. Αντι-φλεγμονώδεις λιποκίνες
Εκτός από την πληθώρα των προ-φλεγμονωδών λιποκινών, ο λιπώδης ιστός
εκκρίνει ένα μικρότερο αριθμό αντι-φλεγμονωδών ουσιών, όπως η αδιπονεκτίνη, η οποία
έχει γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια[217].
3.1.2.1. Αδιπονεκτίνη
Η αδιπονεκτίνη συντίθεται σχεδόν αποκλειστικά από τα λιποκύτταρα, και κυρίως
από τον υποδόριο λιπώδη ιστό παρά από το σπλαχνικό. Βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες
(3-30 μg/ml) στο πλάσμα του αίματος, δηλ. αποτελεί περίπου το 0,01% του πρωτεϊνικού
πλάσματος. Σχηματίζει τριμερή με χαμηλό μοριακό βάρος (low molecular weight,
LMW), τα οποία ενώνονται περαιτέρω για να σχηματίσουν σταθερά ολιγομερή, τα
εξαμερή (medium molecular weight, MMW) και μια υψηλού μοριακού βάρους δομή
(high molecular weight, HMW), ενώ στο αίμα είναι ανιχνεύσιμες και οι τρεις μορφές
της[80, 238]. Η αδιπονεκτίνη πλάσματος και λιπώδους ιστού είναι μειωμένη στα
παχύσαρκα άτομα[239], και η παραγωγή της από τα λιποκύτταρα αναστέλλεται από προφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως ο TNF και η IL-6[240], καθώς και στην υποξία και το
οξειδωτικό στρες[241]. Απώλεια βάρους και μείωση θερμιδικής πρόσληψης αυξάνει τα
επίπεδα πλάσματος και τη γονιδιακή έκφραση της αδιπονεκτίνης στο λευκό λιπώδη
ιστό[240].
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Αρκετές κλινικές έρευνες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
αδιπονεκτίνης και μεταβολικών διαταραχών. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα αδιπονεκτίνης
πλάσματος, σχετίζονται αρνητικά με τη συγκέντρωση σπλαχνικού λίπους[239], είναι
μειωμένα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, και αύξηση τους σχετίζεται με μειωμένο
κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2[242]. Χορήγηση αδιπονεκτίνης σε διαβητικά
ποντίκια μειώνει την υπεργλυκαιμία, μέσω ενίσχυσης της δράσης της ινσουλίνης[243],
ενώ όταν δίδεται σε παχύσαρκα ποντίκια, αυξάνει την οξείδωση των λιπαρών οξέων στο
μυϊκό ιστό και μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης πλάσματος, των ελεύθερων λιπαρών
οξέων και των τριγλυκεριδίων[244]. Η αντίσταση στην ινσουλίνη αντιστράφηκε πλήρως
σε λιποατροφικά ποντίκια έπειτα από χορήγηση ενός συνδυασμού φυσιολογικών δόσεων
αδιπονεκτίνης και λεπτίνης, αλλά μόνο μερικώς όταν δόθηκε η κάθε λιποκίνη
χωριστά[245], το οποίο σημαίνει ότι η αδιπονεκτίνη και η λεπτίνη δουλεύουν μαζί στην
ευαισθητοποίηση περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη. Ωστόσο, επειδή η αδιπονεκτίνη
βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά όχι την παχυσαρκία στα ποντίκια
ob/ob[246], φαίνεται οι δύο λιποκίνες να έχουν σαφείς, αλλά διαφορετικές λειτουργίες,
μολονότι αλληλοεπικαλυπτόμενες.
Οι ευεργετικές δράσεις της αδιπονεκτίνης στην ευαισθητοποίηση της ινσουλίνης
φαίνεται να οφείλονται μερικώς στην ικανότητα της να ενεργοποιεί την ΑΜΡενεργοποιημένη πρωτεϊνική κινάση (ΑΜΡΚ) στο σκελετικό μυ και το ήπαρ[247], επειδή
η ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ οδηγεί σε αύξηση της οξείδωσης των λιπαρών οξέων και της
πρόσληψης γλυκόζης από το μυϊκό ιστό και αναστολή της νεογλυκογένεσης από το
ήπαρ. Η αδιπονεκτίνη θεωρείται ότι μεσολαβεί στην ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ μέσω
αλληλεπιδράσεων με τους επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς της 1 και 2[248].
Ωστόσο, όσον αναφορά στο ρόλο των υποδοχέων 1 και 2 της αδιπονεκτίνης, ως
μεσολαβητές στις μεταβολικές δράσεις της αδιπονεκτίνης, τα μέχρι στιγμής ερευνητικά
αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα και όχι πλήρως κατανοητά[217].
Η αδιπονεκτίνη έχει επίσης αντιαθηρογόνες ιδιότητες[249]. Σε έρευνα με 18.225
άνδρες, χωρίς CVD, που παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια, τα υψηλά επίπεδα
αδιπονεκτίνης πλάσματος σχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος του
μυοκαρδίου[250], ενώ σε έρευνα με άνδρες διαβητικούς τύπου 2, τα υψηλά επίπεδα
αδιπονεκτίνης σχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου[251]. Οι ερευνητές
θεώρησαν, ότι η συσχέτιση οφειλόταν μερικώς στην επίδραση της αδιπονεκτίνης στην
υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL), μέσω παράλληλων αυξήσεων και των δύο.
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Παρόλο που έχουν γίνει υποθέσεις για πολλούς μηχανισμούς, παραμένει κατά ένα
μεγάλο μέρος άγνωστο το πώς επηρεάζει η αδιπονεκτίνη τα επίπεδα της HDL.
Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν, ότι οι βιολογικές δράσεις της αδιπονεκτίνης
στηρίζονται περισσότερο στο λόγο της HMW/LMW αδιπονεκτίνης, παρά στα ακριβή
κυκλοφορούντα επίπεδα της[252], τα οποία επηρεάζονται επίσης από το φύλο[253] και
τον τρόπο ζωής[254].
Αδιπονεκτίνη και φλεγμονή. Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης πλάσματος σχετίζονται αρνητικά
με τα επίπεδα της CRP σε παχύσαρκους ή διαβητικούς ασθενείς, ενώ χαμηλά επίπεδα
αδιπονεκτίνης σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα CRP σε μη-διαβητικά ή υγιή
άτομα[255]. Ποντίκια με ανεπάρκεια αδιπονεκτίνης, έχουν υψηλότερα επίπεδα mRNA
του TNF στο λιπώδη ιστό και πρωτεΐνης TNF στο αίμα[256], ενώ χορήγηση
αδιπονεκτίνης σε ποντίκια ob/ob βελτιώνει το λιπώδες ήπαρ, μέσω καταστολής της
παραγωγής TNF[257]. Συνεπώς, η ικανότητα της αδιπονεκτίνης να καταστέλλει την
παραγωγή των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, πιθανόν να είναι ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό της ικανότητας της ν’ αντιστρέφει μεταβολικές δυσλειτουργίες. Αυτές οι
αντιφλεγμονώδεις δράσεις της αδιπονεκτίνης συμβάλλουν στην προστατευτική της
δράση στους καρδιαγγειακούς ιστούς[217].
Αξιοσημείωτο είναι, ότι τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης αυξάνονται, αντί να
μειώνονται, σε ένα πλήθος χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών[258]. Η
αύξηση της παραγωγής αδιπονεκτίνης σε σοβαρές φλεγμονώδεις ασθένειες πιθανόν να
αποτελεί μια αντιρροπιστική απάντηση, καθώς έχει φανεί ότι αυξημένα επίπεδα
αδιπονεκτίνης σε θεραπεία με αγωνιστή του πολλαπλασιαστικού ενεργοποιητικού
υποδοχέα-γ του υπεροξεισώματος (PPARγ) βελτίωσε τον ερυθηματώδη λύκο σε
ποντίκια[259].

Συμπερασματικά,

η

κλινική

σημασία

της

αδιπονεκτίνης

στις

φλεγμονώδεις καταστάσεις απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
3.2. Λιπώδης ιστός και Λιποκίνες στους νεφροπαθείς σταδίου 5
Αρκετές έρευνες[260-263] έχουν δείξει μέχρι και πέντε φορές αυξημένα τα
επίπεδα των λιποκινών, λεπτίνης και αδιπονεκτίνης, στον ορό ασθενών με ΧΝΑ σε
σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Ενώ ο πολύπλευρος ρόλος του λιπώδους ιστού δεν έχει
πλήρως διελευκανθεί, φαίνεται πιθανό, ότι καθαυτή η μειωμένη νεφρική κάθαρση των
νεφροπαθών ασθενών, καθώς και τα μη φυσιολογικά επίπεδα ορμονών πλάσματος και οι
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αλλαγές

στους

ρυθμιστικούς

μηχανισμούς,

λόγω

ουραιμικού

περιβάλλοντος,

συμβάλλουν στην αυξημένη συγκέντρωση των λιποκινών, (Σχήμα 3)[80, 264].

Σχήμα 3. Η αύξηση του λίπους και η μείωση της νεφρικής λειτουργίας πιθανόν οδηγούν σε αυξημένα
επίπεδα λιποκινών (όπως, λεπτίνη και αδιπονεκτίνη) και λιποκυτταροκινών (όπως, βισφατίνη, ρεσιστίνη,
IL-6 και TNF-α)

3.2.1. H Λεπτίνη στους νεφροπαθείς σταδίου 5
Ο ρόλος της λεπτίνης στην ουραιμία είναι πολύπλοκος. Τα επίπεδα της λεπτίνης
ορού είναι σημαντικά αυξημένα στους ουραιμικούς ασθενείς σταδίου 5 και ειδικά στους
περιτοναϊκούς ασθενείς[265, 266], κυρίως λόγω της σταδιακής απώλειας της λειτουργίας
των νεφρώνων[267] και πιθανόν λόγω αυξημένης παραγωγής της από το λιπώδη
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ιστό[268]. Πάραυτα, έχει βρεθεί μειωμένη έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης στο
λιπώδη ιστό ασθενών με ΧΝΑ[265]. Τα αποτελέσματα των μελετών για τη σχέση της
λεπτίνης με την ουραιμική ανορεξία, τη φλεγμονή και τη θνησιμότητα είναι αντιφατικά,
καθώς κάποιες έρευνες έχουν δείξει η λεπτίνη να σχετίζεται με ανορεξία, απώλεια
βάρους[266, 269] και με τα επίπεδα της CRP[265], ενώ κάποιες άλλες έδειξαν τα υψηλά
επίπεδα της λεπτίνης στην ουραιμία να σχετίζονται με μειωμένη πιθανότητα
θνησιμότητας[270] ή να μη σχετίζονται καθόλου με την εμφάνιση CVD και
θνησιμότητας[271] και να μη σχετίζονται με επιδείνωση της όρεξης και συνεπώς της
ΠΕΔ[272]. Άλλες προτεινόμενες δράσεις της λεπτίνης στην ουραιμία είναι η συμβολή
της στη μείωση της ερυθροποίησης[273] και στην προώθηση της νεφρικής
οστεοδυστροφίας[274], ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι πιθανόν έχει παθοφυσιολογικό ρόλο
στην υπέρταση, τη CVD και τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου μέσω αγγειακής βλάβης
απευθείας στα αγγεία και την καρδιά[275]. Σύμφωνα όμως με τα νεότερα δεδομένα, τα
επίπεδα λεπτίνης πιθανόν απλά αντανακλούν τις αποθήκες λιπώδους μάζας, χωρίς να
συμβάλλουν στην ουραιμική ανορεξία ή να επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση ή/και
την επιβίωση ασθενών με ΧΝΝ-5[271, 276], με εξαίρεση ίσως την περίπτωση όπου
συνυπάρχει κοιλιακή παχυσαρκία[277].
3.2.1.1. Αυξημένα επίπεδα λεπτίνης στους ασθενείς με ΧΝΑ
Ο μηχανισμός που υπόκειται των αυξημένων επιπέδων της λεπτίνης, καθώς και η
σημαντικότητα της υπερλεπτιναιμίας στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 δεν έχουν πλήρως
κατανοηθεί, όμως τα επίπεδα της λεπτίνης είναι δυσανάλογα αυξημένα σε σχέση με την
παχυσαρκία, ενώ παραμένουν έπειτα από διόρθωση ως προς το ΔΜΣ[266]. Ο
καθαρισμός της λεπτίνης από την κυκλοφορία γίνεται από τα νεφρά μέσω σπειραματικής
διήθησης, κι ακολουθεί η μεταβολική αποδόμηση της στα νεφρικά σωληνάρια
(tubules)[268]. Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, παρατηρείται καθαρή
νεφρική πρόσληψη του 12% της κυκλοφορούσας λεπτίνης, ενώ στους ασθενείς με ΧΝΑ
δε συμβαίνει νεφρική πρόσληψη[267]. Οι μέσες τιμές λεπτίνης ορού έχουν βρεθεί
σημαντικά αυξημένες σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 σε σύγκριση με υγιή άτομα,
προσαρμοσμένες ως προς το φύλο και το ΔΜΣ (26 μg/l vs 8 μg/l)[266], ενώ αρκετοί
ερευνητές αναφέρουν υψηλότερες τιμές στους περιτοναϊκούς ασθενείς σε σχέση με τους
αιμοκαθαιρόμενους[278-280]. Οι αιτίες γι’ αυτό το φαινόμενο στους περιτοναϊκούς
ασθενείς φαίνεται να είναι πολυπαραγοντικές. Για παράδειγμα, το αυξημένο σωματικό
λίπος, που έχει βρεθεί στους ΠΚ ασθενείς, πιθανόν οδηγεί σε αύξηση της λεπτίνης ορού.
66

Άλλος παράγοντας που πιθανόν εμπλέκεται στην αυξημένη λεπτίνη των ΠΚ ασθενών
είναι

τα

διάφορα

διαλύματα

γλυκόζης[279],

τα

οποία

οδηγούν

σε

χρόνια

υπερινσουλιναιμία, ενώ είναι γνωστό ότι η ινσουλίνη αυξάνει την έκφραση του γονιδίου
της λεπτίνης[265]. Αξιοσημείωτο είναι, ότι έρευνα σε ουραιμικούς ασθενείς διαφόρων
σταδίων έδειξε τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, και όχι τα χαμηλά, να σχετίζονται με
αυξημένα επίπεδα λεπτίνης, ανεξάρτητα από το σωματικό λίπος, ενώ η υπερλεπτιναιμία
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας [265, 281].
Συνεπώς, η σχέση της λεπτίνης με την ινσουλίνη δεν έχει διευκρινιστεί. Σημαντική
συσχέτιση βρέθηκε επίσης μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης και του ρυθμού σπειραματικής
διήθησης και του ΔΜΣ, ενώ η έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης στο λιπώδη ιστό των
ασθενών ήταν μειωμένη. Οπότε, η μειωμένη κάθαρση της λεπτίνης στη ΧΝΑ πιθανόν να
αποτελεί μέρος ενός παλίνδρομου κυκλικού μηχανισμού που μειώνει την έκφραση του
γονιδίου ΟΒ στους υπερλεπτιναιμικούς ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΑ[265]. Επιπλέον
παράγοντας που επηρεάζει τα επίπεδα της λεπτίνης στην ουραιμία είναι η μεταβολική
οξέωση, η οποία μειώνει την απελευθέρωση λεπτίνης από το λιπώδη ιστό[282]. Συνεπώς,
η ύπαρξη μεταβολικής οξέωσης που παρατηρείται στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 πιθανόν να
καλύπτει μερικώς την υπερλεπτιναιμία.
Πειράματα σε ζώα έχουν δείξει, ότι η λεπτίνη προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των
σπειραματικών ενδοθηλιακών κυττάρων, προάγει την έκφραση του σπειραματικού
μεταμορφωτικού παράγοντα αύξησης β1 (TGF-β1) και αυξάνει την παραγωγή του
mRNA του κολλαγόνου τύπου Ι και IV[283]. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε εστιακή
σπειραματική σκλήρωση, σπειραματική και μεσαγγειακή (mesangial) πρόσληψη
γλυκόζης και πρωτεϊνουρία[283]. Επιπλέον, η λεπτίνη σχετίζεται με αδρενεργική
ενεργοποίηση, αυξημένη πίεση αίματος και ταχυκαρδία, συμβάλλοντας στη δημιουργία
υπέρτασης και νεφρικής βλάβης, σχετιζόμενες με την παχυσαρκία[284, 285] κι ακόμα
μπορεί να προκαλέσει αγγειακή φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, τα οποία

επίσης

μπορούν να προάγουν τη νεφρική βλάβη[286]. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην υπόθεση
ότι

η

υπερλεπτιναιμία

που

παρατηρείται

στην

ουραιμία

πιθανόν

να

είναι

συμπληρωματική αιτία της καταστροφής των νεφρώνων[80].
Σημειωτέον, ότι κάποιοι συγγραφείς δεν αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ
και της λεπτίνης ορού σε ασθενείς με ΧΝΝ-5[287, 288], ενώ η αυξημένη συγκέντρωση
λεπτίνης, έπειτα από επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού, μειώνεται παράλληλα με τη μείωση
της κρεατινίνης ορού[289]. Αρκετά χρόνια πριν είχε προταθεί ότι τα επίπεδα της
λεπτίνης απλά αποτελούν έναν πολύτιμο κλινικό δείκτη της λιπώδους μάζας των
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ασθενών με ΧΝΝ-5[266]. Σε συμφωνία με αυτήν την υπόθεση, 36 ασθενείς με ΧΝΝ-5,
έπειτα από 1 χρόνο θεραπείας με περιτοναϊκή κάθαρση, παρουσίασαν σημαντική αύξηση
του ολικού σωματικού λίπους, του κοιλιακού λίπους και των επιπέδων της
λεπτίνης[269]. Έρευνα σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς δεν έδειξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στα επίπεδα της λεπτίνης μεταξύ αυτών που είχαν ενεργειακή πρόσληψη > 30 ή
<30 kcal/kg/d και πρωτεϊνική πρόσληψη >1,2 ή <1,2 g/kg/d[290]. Εντούτοις, καθημερινή
συμπληρωματική χορήγηση 475 kcal και 16,6 g πρωτεΐνης σε αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς για 12 μήνες αύξησε σημαντικά τη λιπώδη μάζα σώματος και τη συγκέντρωση
της

λεπτίνης

ορού[291].

Τα

στοιχεία

αυτά

επιβεβαίωσε

πρόσφατη

μελέτη

παρακολούθησης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, όπου η μείωση των επιπέδων της
λεπτίνης σε διάστημα 24 μηνών απεικόνιζε τα αποθέματα λιπώδους μάζας, ενώ δε
βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της λεπτίνης και της πρόσληψης
πρωτεΐνης ή ενέργειας ή των εργαστηριακών δεικτών θρέψης. Οι ερευνητές κατέληξαν
στο συμπέρασμα, ότι αυξημένα επίπεδα λεπτίνης ορού είναι δείκτης καλύτερης
διατροφικής κατάστασης των ασθενών σε αιμοκάθαρση[276].
3.2.1.2. Υποδοχείς λεπτίνης: θέσεις, λειτουργία και ΧΝΑ
Ο υποδοχέας της λεπτίνης (LR), προϊόν του γονιδίου της λεπτίνης (lepr), είναι
μέλος της εκτεταμένης οικογένειας των τάξης Ι υποδοχέων των κυτταροκινών, έχοντας
τουλάχιστον έξι παρόμοιες παραλλαγές LR (a-f)[225, 292]. Σημαντική έκφραση του
γονιδίου lepr υπάρχει στους πνεύμονες και στα λιποκύτταρα, ενώ μόνο μέτρια επίπεδα
βρίσκονται στα νεφρά, και σχετικά χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται σε άλλους
ιστούς, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, η σπλήνα, το ήπαρ, και οι μύες[293]. Ενώ η
εξωκυττάρια περιοχή του υποδοχέα της λεπτίνης και η βραχεία παραλλαγή (LRa) έχουν
ανιχνευθεί σε αρκετούς περιφερικούς ιστούς, η μακρά παραλλαγή (LRb) εκφράζεται σε
λιγότερα οργανικά συστήματα, όπως στο επινεφρίδιο, στα νεφρά και στην καρδιά[293].
Ο υποδοχέας LRb οδηγεί σε ενεργοποίηση των Janus κινασών (μια οικογένεια από
κινάσες της τυροσίνης) για την προαγωγή της μεταγραφής μέσω ενεργοποίησης της
κινάσης μεταγωγής του σήματος και ενεργοποίησης της μεταγραφής-3 (STAT-3, Signal
Transduction & Activator of Transcription-3) και της 3-κινάσης της φωσφοϊνοσιτόλης
(PI3K,

phosphoinositol

3-kinase)

και

αναστολής

της

πρωτεϊνικής

κινάσης

ενεργοποιούμενη από μονοφωσφορική αδενοσίνη (ΑΜΡΚ, adenosine monophosphateactivated protein kinase)[225, 293, 294]. Οι LRa και LRb διεγείρουν επίσης την
πρωτεϊνική κινάση ενεργοποιούμενη από μιτογόνα (ΜΑΡΚ, mitogen activated protein
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kinase), η οποία πιθανόν να εμπλέκεται στην επαγωγή της υπερτροφίας[295]. Οι
υποδοχείς της λεπτίνης έχουν υψηλή έκφραση στις καρωτιδικές πλάκες, και σχετίζονται
με την πυκνότητα των μακροφάγων[296]. Η ισομορφή LRe δρα ως κυκλοφορών,
διαλυτός υποδοχέας της λεπτίνης (SLR, soluble leptin receptor), και είναι ο κύριος
δεσμευτικός υποδοχέας της λεπτίνης στο ανθρώπινο αίμα[297]. Τέλος, η πρωτεΐνη
καταστολής του σήματος-3 των κυτταροκινών (SOCS-3, suppression of cytokine
signaling-3 protein) και η πρωτεϊνική φωσφατάση της τυροσίνης 1b (PTB1b, protein
tyrosine phosphatase 1b) έχουν ταυτοποιηθεί ως αρνητικοί ρυθμιστές του σήματος της
λεπτίνης[225, 292, 294].
Όσον αφορά στους νεφροπαθείς σταδίου 5, μελέτη, που έγινε σε 119 μηπαχύσαρκους για να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ λεπτίνης ορού, SLR, φλεγμονής και
σύστασης σώματος, έδειξε υψηλά επίπεδα λεπτίνης ορού, αλλά φυσιολογική
συγκέντρωση των SLR στους ασθενείς σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Αρνητική
βρέθηκε η σχέση μεταξύ λεπτίνης και SLR στους ασθενείς με ΧΝΝ-5, ενώ θετική ήταν η
σχέση μεταξύ άπαχης μάζας σώματος και λόγου SLR/λεπτίνης. Η λιπώδης μάζα
σχετίστηκε αρνητικά και με τον SLR και με το λόγο SLR/λεπτίνης, και τέλος, θετική
ήταν η σχέση μεταξύ IL-6 και λεπτίνης ορού[298]. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στο
συμπέρασμα, ότι τα αυξημένα επίπεδα της ελεύθερης κυκλοφορούσας λεπτίνης πιθανόν
σχετίζονται με την επαγόμενη από τη φλεγμονή καχεξία των νεφροπαθών σταδίου
5[298], υπόθεση με την οποία συμφώνησαν κι άλλες έρευνες[299, 300].
3.2.1.3. Λεπτίνη και φλεγμονή, ανορεξία, καχεξία και ΠΕΔ
Η λεπτίνη ορού, εκτός από τη θετική συσχέτιση της με την IL-6, έχει επίσης
δείξει σημαντική θετική συσχέτιση με τη CRP σε ασθενείς με ΧΝΑ, οδηγώντας στην
υπόθεση ότι η φλεγμονή στη ΧΝΑ πιθανόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας που
οδηγεί σε υπερλεπτιναιμία[265]. Μελέτη παρακολούθησης έδειξε ότι περιτοναϊκοί
ασθενείς με καχεξία, οι οποίοι έχασαν άπαχη μάζα σώματος κατά τη διάρκεια της
μελέτης, είχαν υψηλότερα αρχικά επίπεδα CRP και παρουσίασαν σημαντική αύξηση της
λεπτίνης, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία τέτοια αλλαγή στους ασθενείς που είχαν αύξηση
της άπαχης μάζας τους. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η υπερλεπτιναιμία είναι πιθανόν
σημαντική αιτία της καχεξίας[269]. Παρομοίως, μελέτη σε ποντίκια έδειξε, ότι
φλεγμονή, επαγόμενη από έγχυση λιποπολυσακχαριτών, σχετίστηκε με πολύ σημαντική
αύξηση της λεπτίνης ορού και μόλις οριακή αύξηση στη συγκέντρωση του SLR,
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οδηγώντας στο συμπέρασμα, ότι η ελεύθερη κυκλοφορούσα λεπτίνη συμβάλλει στην
επαγόμενη από μόλυνση καχεξία[299].
Σε αντίθεση, έρευνα σε ασθενείς ΧΝΝ-5 έδειξε ότι η λεπτίνη δεν αυξήθηκε ως
αποτέλεσμα της φλεγμονής, αλλά συμπεριφέρθηκε ως αρνητική πρωτεΐνη οξείας
φάσης[301]. Επίσης, άλλες έρευνες δε βρήκαν αυξημένα επίπεδα λεπτίνης σε
φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η οξεία πειραματική ενδοτοξαιμία σε ανθρώπους, HIV
μόλυνση, νεογνική σήψη και ενδοφλέβια έγχυση Staphylococcus aureus σε
ποντίκια[302-305]. Άρθρο ανασκόπησης για το ρόλο της λεπτίνης στο ανοσοποιητικό
σύστημα και τη φλεγμονή καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι τα αποτελέσματα από in vitro
και πειραματικές μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η λεπτίνη δρα κυρίως ως προφλεγμονώδης
παράγοντας σε πειραματικά μοντέλα αυτοάνοσων ασθενειών, όπου ενεργοποιείται το
επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ εμφανίζει αντιφλεγμονώδη δράση σε μοντέλα
οξείας φλεγμονής και κατά την ενεργοποίηση της ενδογενούς ανοσίας. Οι μελέτες σε
ασθενείς

με

διαφορετικές

φλεγμονώδεις

ασθένειες

έχουν

δείξει

αντιφατικά

αποτελέσματα ως προς το ρόλο της λεπτίνης, ο οποίος είναι μάλλον πολύπλοκος στις
φλεγμονώδεις καταστάσεις και στις δράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος στους
ανθρώπους. Ιδιαίτερα, οι έμμεσες δράσεις της λεπτίνης ή της έλλειψης λεπτίνης πιθανόν
να επηρεάζουν σημαντικά την ανοσοποιητική απάντηση και τη φλεγμονή, καθώς και
ενδεχομένως αντίθετες άμεσες και έμμεσες δράσεις της λεπτίνης να συμβάλλουν
μερικώς στα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών[306].
Η λεπτίνη είναι σημαντικός κεντρικός μεσολαβητής της ουραιμικής ανορεξίας σε
ζωικά μοντέλα, δρώντας κυρίως στους υποθαλαμικούς νευρώνες[300]. Η πειραματική
ουραιμική ανορεξία μπορεί να βελτιωθεί με αποκλεισμό του σήματος της λεπτίνης μέσω
του υποθαλαμικού υποδοχέα της μελανοκορτίνης-4, με την προσθήκη του πεπτιδίου του
σχετιζόμενου με το agouti (AgRP, agouti related peptide), το οποίο είναι ένας
αντίστροφος αγωνιστής της μελανοκορτίνης, προσφέροντας μια πιθανή μελλοντική
θεραπευτική στρατηγική για την ΠΕΔ στη ΧΝΑ[111, 300]. Τα δεδομένα από τους
ανθρώπους σχετικά με τη λεπτίνη και την ΠΕΔ στη ΧΝΑ δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο
συμπέρασμα μέχρι στιγμής. Οι κλινικές μελέτες δεν έχουν καταφέρει ν’ αναδείξουν
ανορεξιογόνο ρόλο στη λεπτίνη[307]. H υπερλεπτιναιμία των ασθενών σε κάθαρση δεν
έχει συσχετιστεί με επιδείνωση της όρεξης[272] και διόρθωση, ως προς το σωματικό
τους βάρος, εξάλειψε τις όποιες διαφορές μεταξύ των ασθενών με διαφορετικό βαθμό
ανορεξίας ή διαφορετική ενεργειακή πρόσληψη[290]. Όσον αφορά στην «αντίσταση στη
λεπτίνη», που παρατηρείται στα παχύσαρκα υγιή άτομα, τα οποία ως επί το πλείστον
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έχουν υπερλεπτιναιμία[308], έχει εκφραστεί η άποψη ότι η λεπτίνη πιθανόν βοηθάει στη
διατήρηση της ενέργειας μόνο σε περιπτώσεις λιμού[309], ενώ στο ουραιμικό
περιβάλλον η CRP φαίνεται ευθέως να παρεμποδίζει την επίδραση της λεπτίνης στον
κορεσμό και την απώλεια βάρους[310]. Οπότε η συστηματική ουραιμική φλεγμονή
πιθανόν να είναι σημαντικός συντελεστής για την αντίσταση στη λεπτίνη στη ΧΝΑ[275].
Αντιθέτως, επειδή η μειωμένη όρεξη σχετίζεται με αυξημένη απώλεια λιπώδους
μάζας[35], τα επίπεδα της λεπτίνης ορού μειώνονται, και πιθανόν αντικατοπτρίζουν
κυρίως αυτήν την απώλεια, επισκιάζοντας έτσι την όποια σχέση με την όρεξη[269].
Παρόμοια, μελέτη που έδειξε ότι τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης, και όχι τα υψηλά, ήταν
προγνωστικός δείκτης κακής έκβασης σε ασθενείς με ΧΝΝ-5, πιθανόν αντικατόπτριζαν
τις φθοροποιές επιδράσεις της ΠΕΔ και της απώλειας λιπώδους μάζας στην έκβαση των
ασθενών[270]. Πρόσφατη μελέτη σε ΑΜΚ ασθενείς επιβεβαίωσε, ότι τα επίπεδα
λεπτίνης μάλλον αντανακλούν τα αποθέματα σωματικού λίπους, χωρίς να συμβάλλουν
στην ουραιμική ανορεξία ή να επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση και/ή την
επιβίωση[276]. Τα αποτελέσματα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα, εφόσον η λεπτίνη
θεωρείται ένας εν δυνάμει θεραπευτικός στόχος στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
3.2.1.4. Λεπτίνη και καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD) στη ΧΝΑ
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εμπλέκονται στον πρόωρο θάνατο του 50% των
ασθενών σε κάθαρση[135]. Ήδη από το 1974, έγινε γνωστό ότι οι ασθενείς σε κάθαρση
είχαν υψηλότερη εμφάνιση CVD σε σχέση με το γενικό πληθυσμό[311], ενώ πρόσφατα
ανακοινώθηκε ότι ήπια προς μέτρια ΧΝΑ σχετίζεται ισχυρά με αύξηση της
καρδιαγγειακής θνησιμότητας[312]. Συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης λεπτίνης και
διαφόρων καρδιαγγειακών κινδύνων έχει παρατηρηθεί, όπως με χρόνια καρδιακή
ανεπάρκεια[313], στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου[314], εγκεφαλικό
επεισόδιο[315], και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας[316]. Αρκετές έρευνες έχουν
δείξει ότι η λεπτίνη θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ
παχυσαρκίας και καρδιαγγειακής νόσου. Πιθανόν σ’ αυτό μεσολαβούν οι επιδράσεις της
λεπτίνης στην πίεση του αίματος, στη φλεγμονώδη αγγειακή απάντηση και στη
συγκόλληση των αιμοπεταλίων[317]. Υψηλά επίπεδα λεπτίνης σχετίζονται με
χαμηλότερη αρτηριακή διασταλτικότητα[318], κι επίσης σε αρκετές έρευνες έχει φανεί
να προάγουν πολλές αθηρογόνες διαδικασίες, όπως συγκόλληση αιμοπεταλίων και
θρόμβωση, παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών (π.χ. TNF-α, IL-6, IL-12), και
ασβεστοποίηση των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων[317].
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Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, πολλά παραδείγματα
δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ χαμηλής λεπτίνης και χειρότερης έκβασης σε
ασθενείς με χρόνιες ασθένειες. Χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης έχουν παρατηρηθεί σε
ασθενείς HIV με προοδευτική λιποδυστροφία, οι οποίοι εμφάνιζαν ταυτόχρονα και
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο[319, 320]. Επίσης, χαμηλά επίπεδα λεπτίνης και
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είχαν ασθενείς με οικογενή μερική λιποδυστροφία,
τύπου Dunnigan, μια μονογενετική διαταραχή της κατανομής του λίπους, με αντίσταση
στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία και υπέρταση[321, 322]. Παρομοίως, χαμηλή
συγκέντρωση λεπτίνης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή νόσο σχετίστηκαν με καρδιακή
καχεξία και φτωχή πρόγνωση[323, 324], ενώ κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα
επίπεδα λεπτίνης ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους μη επιζήσαντες σε σύγκριση με
τους επιζήσαντες από σηπτικό επεισόδιο[325].
Αντίθετα, ο Diez κ.συν. δεν κατάφεραν να δείξουν κάποια σχέση μεταξύ της
συγκέντρωσης λεπτίνης και της ύπαρξης αγγειακής νόσου σε ασθενείς με ΧΝΝ-5, ενώ ο
ΔΜΣ και η ύπαρξη διαβήτη σχετίζονταν σημαντικά[278]. Σε πιο πρόσφατη έρευνα του
ίδιου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, επίσης δεν μπόρεσε να δείξει στατιστικώς
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της λεπτίνης ή του λόγου λεπτίνης/ΔΜΣ και υπάρχουσας
CVD ή/και θνησιμότητας οφειλόμενη σε CVD ή άλλες αιτίες[271]. Παρόμοια, μεγάλη,
προοπτική μελέτη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (CHD) έδειξε, ότι η λεπτίνη είχε
μέτρια συσχέτιση με την CHD, η οποία κυρίως οφειλόταν στο ΔΜΣ[326].
Συμπερασματικά, το αν η υπερλεπτιναιμία που παρατηρείται στη ΧΝΑ συμβάλλει στον
ουραιμικό καρδιαγγειακό κίνδυνο ή όχι είναι ακόμα υπό διερεύνηση[275].
3.2.1.5. Λεπτίνη και θνησιμότητα στη ΧΝΑ
Οι προοπτικές μακροχρόνιες μελέτες που έχουν μελετήσει το ρόλο της λεπτίνης
στη θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ-5 είναι περιορισμένες. Μια μελέτη έδειξε ότι τα
χαμηλά επίπεδα λεπτίνης ορού ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θνησιμότητα
σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Σε διάρκεια παρακολούθησης 7 ετών, ο σχετικός
κίνδυνος θνησιμότητας των ασθενών με τιμές λεπτίνης μικρότερες από τη μέση τιμή (2,6
μg/l) ήταν σχεδόν διπλάσιος (1,96) σε σύγκριση με τους ασθενείς με τιμές μεγαλύτερες
της μέσης τιμής[270]. Σε νεότερες έρευνες, η Beberashvili κ. συν. κατέληξαν, ότι η
μείωση των επιπέδων της λεπτίνης με το χρόνο πιθανόν απλά αντανακλά τις αποθήκες
σωματικού λίπους, χωρίς να συμβάλλει στην ουραιμική ανορεξία ή να επηρεάζει τη
διατροφική κατάσταση ή/και την επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ-5[276], ενώ ο Diez
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κ.συν. συμπέραναν ότι η λεπτίνη και ο λόγος λεπτίνης/ΔΜΣ δε φαίνεται ν’ αποτελούν
παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς[271]. Ενδιαφέρον
έχει πρόσφατη μελέτη που έδειξε, ότι αύξηση των επιπέδων λεπτίνης κατά 5ng/ml ήταν
παράγοντας κινδύνου για συνολικό ή/και καρδιαγγειακό θάνατο μόνο όταν συνυπήρχε
κοιλιακή παχυσαρκία (>110cm), ενώ είχε το αντίθετο αποτέλεσμα στους ΑΜΚ ασθενείς
με περίμετρο μέσης <110cm[277]. Η συσχέτιση του σπλαχνικού λίπους με αύξηση του
κινδύνου για φλεγμονή, ΠΕΔ και συνολική, αλλά και CVD θνησιμότητα είναι γνωστή
από προηγούμενες έρευνες[108, 147].
3.2.1.6. Λεπτίνη - Μαθήματα από το λιποατροφικό επίμυ και άλλα πειραματικά μοντέλα.
Συνάφεια με τις ανθρώπινες ασθένειες
Η λεπτίνη έχει εντατικά μελετηθεί στους ασθενείς με νεφρική νόσο, όπως
προαναφέρθηκε, και παραμένει αβέβαιο εάν αποτελεί ή όχι αιτιολογικό παράγοντα της
έναρξης ή εξέλιξης της νόσου και/ή της καρδιαγγειακής έκβασης στους ασθενείς με
ΧΝΑ. Σημαντικές πληροφορίες για τον ενδεχόμενο ρόλο της λεπτίνης στη νεφρική νόσο
προέρχονται από ένα ζωικό μοντέλο με έλλειψη λίπους, τον Α-ΖΙΡ/F-1 επίμυ, που
χαρακτηρίζεται από λιποατροφία, πολύ χαμηλά επίπεδα λεπτίνης, σοβαρή αντίσταση
στην ινσουλίνη, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία και λιπώδες ήπαρ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό
το ποντίκι εκδηλώνει αλλαγές, οι οποίες είναι τυπικές στην ανθρώπινη διαβητική
νεφροπάθεια, όπως η σπειραματική υπερτροφία, η ίνωση, η ποδοκυτταρική βλάβη και η
πρωτεϊνουρία. Η έλλειψη λεπτίνης σ’ αυτό το μοντέλο έχει αιτιώδη σχέση με τη νεφρική
βλάβη, καθώς συνεχόμενη χορήγηση λεπτίνης εξασθενεί τη σπειραματική βλάβη και την
πρωτεϊνουρία[327]. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει σ’ ένα σπάνιο είδος διαβήτη
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λεπτίνης, λιποατροφικό διαβήτη και νεφρική νόσο. Η
χορήγηση λεπτίνης αντιστρέφει σχεδόν πλήρως την αντίσταση στην ινσουλίνη, την
υπεργλυκαιμία και τη δυσλιπιδαιμία σ’ αυτούς τους ασθενείς, διαμορφώνοντας ένα
τέτοιο μεταβολικό περιβάλλον που μπορεί να εξασθενήσει τη νεφρική βλάβη σ’ αυτήν
την ασθένεια[222].
Οι μελέτες στον Α-ΖΙΡ/F-1 επίμυ και στο λιποατροφικό διαβήτη εγείρουν την
ερώτηση μήπως η λεπτίνη βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την παχυσαρκία νεφροπάθεια ή
τη διαβητική νεφροπάθεια. Στην ερμηνεία της επίδρασης της λεπτίνη πρέπει να ληφθεί
υπόψη το συγκεκριμένο πειραματικό περιβάλλον όπου αυτή μελετήθηκε[327]. Έχει
προαναφερθεί, ότι χορήγηση μεγάλων δόσεων λεπτίνης προάγουν την έκφραση του
σπειραματικού μεταμορφωτικού παράγοντα αύξησης β1 (TGF-β1) και του κολλαγόνου
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τύπου Ι και IV στα νεφρά και προκαλούν πρωτεϊνουρία στους αρουραίους[283]. Ως εκ
τούτου, χορήγηση λεπτίνης σε συνθήκες επάρκειας ή περίσσειας λεπτίνης, αντί να έχει
προστατευτική δράση, μάλλον προκαλεί ή επιταχύνει την ύπαρξη σχετιζόμενης με την
παχυσαρκία νεφροπάθεια[328]. Αυτές οι παρατηρήσεις επίσης υποδηλώνουν ότι η
ευεργετική νεφρική επίδραση της λεπτίνης που συναντάται στον επίμυ Α-ΖΙΡ/F-1 είναι
απίθανο να στηρίζεται σε κάποιο άμεσο νεφρικό μηχανισμό. Το πιθανότερο είναι, η
αντιστροφή της νεφρικής βλάβης να βασίζεται στις θεραπευτικές επιδράσεις που
επέρχονται από τη διόρθωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, παρά από άμεση επίδραση
της λεπτίνης. Το διαγονιδιακό ποντίκι με την υπερέκφραση της λεπτίνης παρουσιάζει
αύξηση της γονιδιακής έκφρασης του κολλαγόνου τύπου IV και της ινονεκτίνης[327].
Οπότε, όπως και για άλλες σημαντικές ορμόνες σε άλλες καταστάσεις (π.χ. η υψηλή
ρενίνη, η οποία είναι σωτήρια σε περίπτωση μείωσης του όγκου του αίματος, αλλά
επικίνδυνη κατά τη διαστολή του όγκου), οι επιδράσεις της λεπτίνης είναι ανάλογες με
το περιβάλλον, δηλ. η λεπτίνη έχει προστατευτική δράση στα ζωικά μοντέλα και στους
ανθρώπους με έλλειψη λεπτίνης, κι αντίθετα, επιζήμια δράση στα πειραματικά μοντέλα
που χαρακτηρίζονται από επάρκεια ή περίσσεια λεπτίνης[327].
3.2.1.7. Θεραπευτικές Δυνατότητες
Λεπτίνη και ρύθμιση του σήματος της μελανοκορτίνης
Η καχεξία, η σχετιζόμενη με την ουραιμία, έχει αποδειχθεί σε ποντίκια ότι μπορεί
να βελτιωθεί με γενετική ή φαρμακολογική παρεμπόδιση του σήματος της λεπτίνης και
της μελανοκορτίνης, μέσω του υποθαλαμικού υποδοχέα της μελανοκορτίνης-4 (MC4-R)
με

την

προσθήκη

του

πεπτιδίου

AgRP,

ενός

αντίστροφου

αγωνιστή

της

μελανοκορτίνης[300]. Εντούτοις, η ενδεχόμενη κλινική χρήση αυτής της πρακτικής
περιορίζεται από το γεγονός ότι το AgRP πρέπει να χορηγηθεί ενδοεγκεφαλοαγγειακά.
Πρόσφατα αναπτύχθηκε το NBI-12i, ένα μικρό μόριο, ανταγωνιστής του MC4-R, με
υψηλή χημική συγγένεια, εκλεκτικότητα και διείσδυση του κεντρικού νευρικού
συστήματος έπειτα από περιφερική χορήγηση[101]. Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση του
NBI-12i διέγειρε αποτελεσματικά την πρόσληψη τροφής και την πρόσληψη βάρους σε
ουραιμικά ποντίκια. Εκτός από τη βελτίωση της όρεξης, το NBI-12i παρουσίασε και
πρόσθετες επιθυμητές μεταβολικές επιδράσεις, όπως αύξηση της άπαχης και λιπώδους
μάζας σώματος και μείωση του μεταβολικού ρυθμού, ενώ τα ουραιμικά ποντίκια
μάρτυρες, χωρίς χορήγηση NBI-12i και με συμπληρωματική δίαιτα ίδιας θερμιδικής
αξίας έχασαν άπαχη και λιπώδη μάζα και παρουσίασαν αύξηση του μεταβολικού
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ρυθμού[111]. Η προστατευτική επίδραση του NBI-12i ίσως να οφείλεται στην
εξομάλυνση της αυξημένης έκφρασης της ασύζευκτης (uncoupling) πρωτεΐνης που
εμφανίζεται στα ουραιμικά ποντίκια. Αυτά τα δεδομένα τονίζουν τη σπουδαιότητα του
σήματος της μελανοκορτίνης στην παθογένεση της καχεξίας, που σχετίζεται με την
ουραιμία, και υποστηρίζουν την ενδεχόμενη περιφερική χορήγηση των ανταγωνιστών
του MC4-R ως μιας καινοτόμου θεραπευτικής προσέγγισης. Η πρόσφατη ανακάλυψη
ανταγωνιστών του MC4-R, με δράση δια στόματος, αποτελεί υπόσχεση για ενδεχόμενη
θεραπεία της καχεξίας και της ΠΕΔ[101].
Λεπτίνη και απώλεια βάρους
Ήδη συζητήθηκε ότι χορήγηση λεπτίνης βελτιώνει την αντίσταση στην
ινσουλίνη, την υπεργλυκαιμία και τις σχετιζόμενες επιπλοκές με την πρωτογενή
λιποδυστροφία, ασθένεια που σχετίζεται με σοβαρή πρωτεϊνουρική νεφροπάθεια[222].
Σε αντίθεση, ανταγωνισμός ή μείωση της υψηλής λεπτίνης σε ασθενείς με νεφροπάθεια,
οφειλόμενη σε παχυσαρκία, μπορεί θεωρητικά να έχει επιθυμητή νεφρική επίδραση. Η
υπερλεπτιναιμία στους παχύσαρκους ασθενείς μπορεί να συμβάλλει στη νεφρική βλάβη,
όχι μόνο λόγω της προ-ινωτικής της επίδρασης, αλλά επειδή επίσης αποτελεί ισχυρή
διέγερση για το συμπαθητικό σύστημα. Η λεπτίνη εμπλέκεται αιτιωδώς στον υψηλό
συμπαθητικό τόνο των παχύσαρκων ασθενών. Η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού
παίζει σημαντικό ρόλο στην υπέρταση των ασθενών με ΧΝΑ, η οποία κατά ένα μεγάλο
μέρος διορθώνεται από φαρμακολογική παρέμβαση, που αντιτίθεται στην εξέλιξη της
νεφρικής

ασθένειας,

δηλ.

με

αναστολή

του

μετατρεπτικού

ενζύμου

της

αγγειοτενσίνης[318].
Ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί η λεπτίνη στους παχύσαρκους ασθενείς, κι ως εκ
τούτου και οι σχετιζόμενες νεφρικές επιπλοκές είναι η απώλεια βάρους. Κατάλληλες
αλλαγές του τρόπου ζωής, όπως υγιεινή διατροφή, αεροβική άσκηση και απώλεια
βάρους πιθανόν ν’ αποτελούν τα πρώτα προληπτικά μέτρα ενάντια στην επίδραση της
λεπτίνης στα νεφρά και στο καρδιαγγειακό σύστημα[317]. Πράγματι, πρωτεϊνουρία,
προερχόμενη από παχυσαρκία, βελτιώθηκε έπειτα από απώλεια βάρους λόγω γαστρικής
παράκαμψης[329], ενώ γαστρική παράκαμψη κατέληξε σε σταθεροποίηση, μέχρι και σε
βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΝΑ και νοσηρή παχυσαρκία[330].
Όμως, η απώλεια βάρους, είτε από δίαιτα, είτε από βαριατρική εγχείρηση, είναι μια
πολύπλοκη παρέμβαση, που περικλείει σημαντικές μεταβολές σε πολλά συστήματα, τα
οποία εμπλέκονται στη νεφρική βλάβη, όπως το σύστημα της αγγειοτενσίνης-ρενίνης,
τους αυξητικούς παράγοντες (όπως ο IGF-1), τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και άλλες
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λιποκίνες, όπως η αδιπονεκτίνη. Συνεπώς, σε μελέτες παρέμβασης για απώλεια βάρους,
είναι δύσκολο να διαχωριστεί η συμβολή της λεπτίνης από αυτήν των άλλων
παραγόντων. Η χρήση ανταγωνιστών της βραχείας μορφής του υποδοχέα της λεπτίνης
(LRa) θα ταίριαζε ιδανικά για την εξερεύνηση του θέματος, αλλά μέχρι στιγμής κανένα
τέτοιο φάρμακο δεν έχει δοκιμαστεί σε παχύσαρκους ασθενείς[327].
Συμπερασματικά, η λεπτίνη αντιστρέφει μεταβολικές αλλαγές, δευτερογενείς της
αντίστασης στην ινσουλίνη σε ασθενείς με κληρονομική λιποδυστροφία και έλλειψη
λεπτίνης, αλλά έχει επιβαρυντική δράση όταν χορηγείται σε παχύσαρκους ασθενείς με
υψηλά επίπεδα λεπτίνης. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τα αποτελέσματα από
τις νεότερες μελέτες σχετικά με το ρόλο της λεπτίνης στη νεφρική νόσο τελικού σταδίου,
καθώς φαίνεται να συμφωνούν στο ότι η λεπτίνη μάλλον απλώς αντανακλά τις
σωματικές αποθήκες λίπους, χωρίς να συμβάλλει στην ουραιμία, στη διατροφική
κατάσταση και στη θνησιμότητα των ασθενών. Η σημασία αυτών των δεδομένων είναι
μεγάλη και ανατρεπτική, ενόσω η λεπτίνη θεωρείται ενδεχόμενος θεραπευτικός στόχος
στη ΧΝΝ-5.
3.2.2. Η Αδιπονεκτίνη στους νεφροπαθείς σταδίου 5
Ο μεταβολισμός της αδιπονεκτίνης είναι διαταραγμένος στους ασθενείς με ΧΝΑ,
κυρίως λόγω της μειωμένης νεφρικής κάθαρσης, αλλά και πιθανόν λόγω των επιδράσεων
της σταθερής φλεγμονής, της αντίστασης στην ινσουλίνη και της ΠΕΔ. Τα τελευταία
χρόνια η σχέση μεταξύ των επιπέδων της κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης και της
κλινικής έκβασης των ασθενών με ΧΝΑ έχει συζητηθεί πολύ. Αρκετές έρευνες έχουν
δείξει, ότι χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης σχετίζονται με καρδιαγγειακά επεισόδια και/ή
θνησιμότητα[331-336], κάποιες άλλες δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης, και
όχι τα χαμηλά, σχετίζονται με φτωχή έκβαση[261, 337, 338] ή δεν έχουν σχέση με τη
θνησιμότητα[339] ή τα αποτελέσματα είναι ασαφή[340]. Επιπρόσθετα, υπάρχουν
ερευνητικά δεδομένα που αναφέρουν, ότι αυξημένη αδιπονεκτίνη πιθανόν να
αντικατοπτρίζει ή να δρα ως επαγωγέας της ΠΕΔ[341, 342] ή σύμφωνα με πιο
πρόσφατες μελέτες, το πιθανότερο ν’ αποτελεί μια διορθωτική απάντηση στις
μικροαγγειακές βλάβες ή στη φλεγμονή της ουραιμίας[343, 344]. Συνεπώς, ο
παθοφυσιολογικός ρόλος της αδιπονεκτίνης στη χρόνια νεφροπάθεια είναι πολύπλοκος,
λόγω των συνακόλουθων συσχετίσεων της με τη μυϊκή καταβολή, την αντίσταση στην
ινσουλίνη και τις αγγειακές βλάβες.
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3.2.2.1. Αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης στους ασθενείς με ΧΝΑ
Τα επίπεδα της κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης είναι μειωμένα στην παχυσαρκία,
το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, το μη-αλκοολικό λιπώδες ήπαρ και σε μερικά είδη
καρκίνων[345-348]. Σε αντίθεση, τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης είναι σημαντικά
αυξημένα στα διάφορα στάδια της ΧΝΑ και σχετίζονται αρνητικά με το ρυθμό
σπειραματικής διήθησης[349] (Σχήμα 4), φτάνοντας να είναι 3 φορές υψηλότερα στους
ασθενείς σε κάθαρση[331, 334, 350, 351], και ειδικά στους διαβητικούς τύπου 1[352,
353]. Επειδή όμως, η αδιπονεκτίνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα και έπειτα από τη
μεταμόσχευση νεφρού, έχει προταθεί ότι και άλλοι παράγοντες επιπλέον της
εξασθενημένης διήθησης συμβάλλουν στο φαινόμενο[354, 355].

Σχήμα 4. Αυξημένη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης πλάσματος σχετίζεται με τη μείωση του υπολογιζόμενου
ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR).

Η έκφραση του mRNA της αδιπονεκτίνης από τα λιποκύτταρα βρέθηκε να είναι
μειωμένη σε μια μικρή ομάδα ασθενών με ΧΝΝ-5 σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες της
ίδιας ηλικίας και του ίδιου ΔΜΣ[260]. Παρόλο που αυτό το εύρημα δεν έχει
επιβεβαιωθεί ακόμα, αυτή η φανερή αντίφαση πιθανόν να οφείλεται στην ικανότητα της
αδιπονεκτίνης να ρυθμίζει τη μείωση της δικής της παραγωγής[356]. Καθώς έχει
αναφερθεί ότι η υποξία[357], το οξειδωτικό στρες[358], η οξέωση[359], ο TNF, η IL-6
και ο διαλυτός της υποδοχέας[240] και η αυξημένη δράση του συμπαθητικού[360]
αναστέλλουν τη μεταγραφή και τα mRNA επίπεδα της αδιπονεκτίνης, είναι πιθανόν το
οξεωτικό, προφλεγμονώδες και προ-οξειδωτικό ουραιμικό περιβάλλον να συμβάλλει
περαιτέρω στη χαμηλή έκφραση του γονιδίου της αδιπονεκτίνης. Επίσης, τα αυξημένα
επίπεδα αδιπονεκτίνης στη ΧΝΑ, παρά τη μειωμένη έκφραση του mRNA, πιθανόν να
οφείλονται όχι μόνο στη μειωμένη νεφρική λειτουργία, αλλά και στη μείωση της χημικής
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συγγένειας με τους υποδοχείς της, λόγω πιθανών μετα-μεταφραστικών αλλαγών της
αδιπονεκτίνης ή του υποδοχέα ή και των δύο. Παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο
εάν το ουραιμικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει τέτοιες αλλαγές, υπάρχουν δεδομένα
που δείχνουν ότι καταστάσεις, όπως π.χ. η υπεργλυκαιμία, μπορούν να μεταβάλλουν την
ενδοκυτταρική συγκέντρωση της HMW αδιπονεκτίνης[361]. Επιπλέον, πολύ λίγα είναι
γνωστά αναφορικά με το ποια από τις ισομορφές της αδιπονεκτίνης συσσωρεύεται στην
ουραιμία και εάν οι ισομορφές έχουν πιθανόν διαφορετικές δράσεις[362]. Σύμφωνα με
μια έρευνα, η HMW αδιπονεκτίνη είναι η πιο άφθονη ισομορφή στους ασθενείς
ΧΝΑ[363], αλλά αυτά τα δεδομένα δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Καθώς είναι
γνωστό ότι η HMW αδιπονεκτίνη έχει τη μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τον υποδοχέα
της αδιπονεκτίνης, εύλογα μπορεί να υποτεθεί ότι αυτή η ισομορφή πιθανόν είναι σε
δράση στην ουραιμία. Όμως, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία αυτών των δεδομένων,
λόγω πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της HMW ισομορφής και του συνδεόμενου με
την αλβουμίνη τριμερούς, και λόγω αντιγονικής αντίδρασης κατά τη μέτρηση της HMW
ισομορφής[364].
3.2.2.2. Υποδοχείς Αδιπονεκτίνης και ΧΝΑ
Αυτή τη στιγμή 2 διαφορετικοί υποδοχείς της αδιπονεκτίνης έχουν ανακαλυφθεί:
ο AdipoR1, που κυρίως εκφράζεται στο σκελετικό μυ και ο AdipoR2 που εκφράζεται
στο ήπαρ[248]. Οι AdipoR1 και AdipoR2 μεσολαβούν στην αύξηση της ΑΜΡΚ, στις
δράσεις σύνδεσης του υποδοχέα PPAR-a, στην πρόσληψη της γλυκόζης και στην
οξείδωση των λιπαρών οξέων από την αδιπονεκτίνη[365]. Η πιο μελετημένη δράση των
υποδοχέων σχετίζεται με την παχυσαρκία, όπου η έκφραση των AdipoR1/R2 μειώνεται,
μειώνοντας έτσι την ευαισθησία της αδιπονεκτίνης[364].
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι διαφορετική κατανομή των υποδοχέων της
αδιπονεκτίνης σε συγκεκριμένα όργανα πιθανόν ν’ αλλάζει τη χημική συγγένεια και τη
δράση της κάθε ισομορφής της αδιπονεκτίνης[248, 366, 367]. Από την αναζήτηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, μόνο μια έρευνα έχει δείξει ότι η έκφραση των AdipoR1/R2
στα περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος (PBMCs) είχε αλλάξει κι ήταν
αυξημένη στη ΧΝΑ[363]. Παρόλο που η έκφραση των AdipoR1/R2 στα PBMCs
συσχετίζεται μ’ αυτήν στο λιπώδη ιστό στα υγιή άτομα[363], δεν μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι το ίδιο συμβαίνει και στον ουραιμικό σκελετικό μυ. Δεδομένης της
ύπαρξης της αντίστασης στην ινσουλίνη και της φλεγμονής στη ΧΝΑ (παρά τα υψηλά
επίπεδα αδιπονεκτίνης), εικάζεται η ύπαρξη κάποιου είδους αντίστασης στην
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αδιπονεκτίνη, λόγω μειωμένων δράσεων χημικής συγγένειας/υποδοχέα ή τροποποίησης
των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης[364]. Άλλοι ερευνητές πιθανολογούν ότι τα αυξημένα
επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι απλά μια διορθωτική απάντηση στο φλεγμονώδες
περιβάλλον της ουραιμίας[343, 344].
3.2.2.3. Αδιπονεκτίνη και φλεγμονή στη ΧΝΑ
Η φλεγμονή και η αδιπονεκτίνη μοιράζονται πολλούς κοινούς δεσμούς, και
πράγματι η συστηματική φλεγμονή πιθανόν να είναι μια αιτία για τη μείωση της
έκφρασης του γονιδίου της αδιπονεκτίνης στους ασθενείς με ΧΝΑ-5[260]. Αυτοί οι
δεσμοί έχουν επιβεβαιωθεί και σε άλλες μελέτες, όπου παρατηρήθηκε σημαντική
αντίστροφη σχέση μεταξύ αδιπονεκτίνης και CRP ή TNF-α σε ασθενείς παχύσαρκους, με
αθηροσκλήρωση ή με ΧΝΝ-5[255, 351, 352, 368].
Αρκετές έρευνες εργαστηριακές ή εκτός οργανισμού ή σε ζώα, υποστηρίζουν
επίσης τη σχέση μεταξύ αδιπονεκτίνης και φλεγμονώδους διαδοχικής αντίδρασης. Για
παράδειγμα, η αδιπονεκτίνη μπορεί να διαμορφώσει την ενδοθηλιακή φλεγμονώδη
απάντηση αναστέλλοντας την έκφραση των ενδοθηλιακών μορίων συγκόλλησης και
αναστέλλοντας το μονοπάτι του πυρηνικού παράγοντα-κΒ (NF-κB)[249, 369]. Η
αδιπονεκτίνη προκαλεί την έκφραση των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η IL-10
και του ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 σε ανθρώπινα λευκοκύτταρα[370], ενώ
προωθεί την κάθαρση των σωμάτων απόπτωσης, καταστέλλοντας έτσι τη φλεγμονώδη
διαδοχική αντίδραση[371]. Σε ασθενείς με ΧΝΝ-5, τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης
σχετίστηκαν αρνητικά με τη CRP και το ινωδογόνο[350, 351]. Πρόσφατη έρευνα σε
διαβητικούς τύπου-2 ΑΜΚ ασθενείς κατέληξε, ότι τα αρχικά υψηλά επίπεδα
αδιπονεκτίνης και η αύξηση τους έπειτα από 6 μήνες αντανακλούσαν κυρίως τις
συνέπειες των συνθηκών της ασθένειας και δρούσαν ως ρυθμιστική απάντηση στην
επιδεινούμενη υγεία, σύμφωνα με τη δυνατότητα της αδιπονεκτίνης να ρυθμίζει τη
φλεγμονή[343]. Ποντίκια με έλλειψη αδιπονεκτίνης είχαν υψηλά επίπεδα τόσο mRNA
TNF-α στο λιπώδη ιστό, όσο και TNF-α στο πλάσμα[256]. Επίσης, η μεταφορά γονιδίου
αδιπονεκτίνης σε ποντίκια με έλλειψη αδιπονεκτίνης και μερική νεφρεκτομή κατέληξε
σε βελτίωση των δεικτών φλεγμονής και ίνωσης[372]. Εφόσον, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, IL-6 και TNF-α[240, 373], και η
αύξηση του οξειδωτικού στρες, το οποίο σχετίζεται ισχυρά με τη φλεγμονή, έχουν φανεί
να μειώνουν το mRNA της αδιπονεκτίνης στο λιπώδη ιστό in vivo και in vitro ασθενών

79

σε κάθαρση[358], η αλληλεπίδραση μεταξύ φλεγμονωδών μεσολαβητών και
αδιπονεκτίνης μοιάζει να είναι αμφίδρομη.
Συμπερασματικά, αν και η αδιπονεκτίνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, η
συστηματική φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, που παρατηρούνται στην ουραιμία,
πιθανόν να μειώνουν τα επίπεδα, αλλά και την έκφραση της αδιπονεκτίνης στο λιπώδη
ιστό, ενώ οι ενδεχόμενες διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ των ισομορφών της
αδιπονεκτίνης και της φλεγμονής χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση [364, 374, 375].
3.2.2.4. Αδιπονεκτίνη και καρδιαγγειακή νόσος (CVD) στη ΧΝΑ
Αρχικά, οι κλινικές έρευνες συσχέτισαν τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης με τα
καρδιαγγειακά επεισόδια και τη στεφανιαία επαναστένωση[331-334, 336, 351, 376]. Ο
αντιαθηρωγόνος ρόλος της αδιπονεκτίνης αποδόθηκε στη σχέση της με την καταστολή
του σχηματισμού νέου εσωτερικού χιτώνα στις αρτηρίες και την καταστολή πρόσληψης
χοληστερόλης[369, 377]. Άλλοι ερευνητές απέδωσαν τον αγγειοπροστατευτικό ρόλο της
αδιπονεκτίνης σε πολλαπλούς μηχανισμούς, όπως αύξηση της παραγωγής του
ενδοθηλιακού νιτρικού οξειδίου, αντιοξειδωτικών δράσεων και προστασία της
ενδοθηλιακής κυτταρικής απόπτωσης[378, 379]. Εκτός από τις δράσεις στο ενδοθήλιο, η
αδιπονεκτίνη βρέθηκε να αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των
αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων και να εμποδίζει τη ρήξη της αθηροσκληρωτικής
πλάκας[380, 381]. Αρκετοί ερευνητές λοιπόν, μετέφρασαν τα υψηλά επίπεδα
αδιπονεκτίνης στη ΧΝΑ ως προστατευτική απάντηση στην αγγειακή βλάβη. Σε
αντίθεση, νεότερα δεδομένα έδειξαν ότι η υψηλή, και όχι η χαμηλή, αδιπονεκτίνη
σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο[261, 277, 343]. Σε πολύ πρόσφατη
έρευνα, η σχέση της αδιπονεκτίνης με τη συνολική και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα
φάνηκε να καθορίζεται από την κοιλιακή παχυσαρκία, όπου αύξηση των τιμών της
ΑΔΠΝ σε συνδυασμό με τιμές περιμέτρου μέσης <90 cm επιδείνωσαν την πρόγνωση,
ενώ σε συνδυασμό με ΠΜ >90 cm ο κίνδυνος θνησιμότητας μειώθηκε[277].
Όμως, η ΧΝΑ είναι μια σύνθετη ασθένεια, στην οποία συνυπάρχουν κι άλλοι
παθογόνοι παράγοντες. Οπότε, περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για να εξετάσουν εάν η
ικανότητα κάθε ασθενούς (όπως, π.χ. γενετικοί παράγοντες) να εξουδετερώσει αγγειακές
βλάβες προερχόμενες από φλεγμονή, τοξίνες ουραιμίας και οξειδωτικό στρες, μέσω
αύξησης της παραγωγής αδιπονεκτίνης στο λιπώδη ιστό, έχει επίδραση στον κίνδυνο ν’
αναπτύξει καρδιαγγειακές επιπλοκές[374].
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3.2.2.5. Αδιπονεκτίνη και μεταβολικοί παράγοντες κινδύνου για CVD στη ΧΝΑ
Το αρχικό εύρημα της προστατευτικής δράσης της αδιπονεκτίνης στη CVD
θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με το πιο ευνοϊκό προφίλ μεταβολικού κινδύνου, που
σχετίζεται με τις αυξημένες τιμές αδιπονεκτίνης στο γενικό πληθυσμό, και όχι με την
αδιπονεκτίνη per se. Αυτές οι σχέσεις πιθανόν να είχαν ισχύ και στη ΧΝΑ. Η
αδιπονεκτίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού του λίπους και των
υδατανθράκων και αυξάνει τη δράση της ινσουλίνης. Αυτό πιθανόν συμβαίνει μέσω
αύξησης της παραγωγής της ηπατικής γλυκόζης, μείωσης της αποθήκευσης λίπους στο
ήπαρ και στους μύες μέσω αύξησης της οξείδωσης του λίπους και ελέγχου της
ενεργειακής ομοιόστασης στους ινσουλινοευαίσθητους ιστούς[382, 383]. Σε υγιή
άτομα[384], αλλά και σε ασθενείς σε κάθαρση[331, 351], τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης
σχετίστηκαν αρνητικά με τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και θετικά με τα επίπεδα
πλάσματος της HDL. Πρόσφατη έρευνα σε ασθενείς με ΧΝΝ-5, έδειξε επιπλέον των
προαναφερόμενων συσχετίσεων, θετική συσχέτιση της αδιπονεκτίνης με τα ω-3 λιπαρά
οξέα και αρνητική σχέση με τα ω-6 λιπαρά οξέα των ερυθροκυττάρων και τη CRP[385].
Επίσης, έρευνες σε ασθενείς σε κάθαρση έδειξαν, ότι η αδιπονεκτίνη σχετιζόταν
αρνητικά με τα επίπεδα ινσουλίνης πλάσματος[331, 334, 351, 386]. Όμως στους
ασθενείς με ΧΝΑ παρατηρείται πολύ συχνά αντίσταση στην ινσουλίνη, παρά τη
θεωρητικά προστατευτική επίδραση της αδιπονεκτίνης.
Αυξημένη αποβολή αλβουμίνης στα ούρα (UAE, urinary albumin excretion,)
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για CVD και νεφρικές παθήσεις. Μελέτες σε ζώα έδειξαν,
ότι ποντίκια χωρίς αδιπονεκτίνη, έπειτα από μερική νεφρεκτομή, έχουν αυξημένη UAE
μαζί με μη-ομαλή ποδοκυτταρική λειτουργία, αυξημένη νεφρική ίνωση και οξειδωτικό
στρες, σε σύγκριση με ποντίκια που έχουν υποστεί ίδιας έκτασης νεφρεκτομή, αλλά
διαθέτουν αδιπονεκτίνη. Επίσης αυτές οι αλλαγές ανεστράφησαν με χορήγηση
αδιπονεκτίνης[372, 387]. Σε αντίθεση, δύο προοπτικές μελέτες σε ασθενείς με ΧΝΑ,
διαβητικούς και μη, έδειξαν, ότι υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης σχετίζονταν ανεξάρτητα
με την εξέλιξη της νεφρικής νόσου[353, 388]. Πιστεύεται ότι η ερμηνεία αυτής της
σχέσης της αδιπονεκτίνης με τις κλινικές εκβάσεις στις μελέτες παρατήρησης θα ’πρεπε
να στηρίζονται στο πλαίσιο στο οποίο αυτές διεξήχθησαν, καθώς και στη βιολογική
γνώση. Η αδιπονεκτίνη είναι σημαντικά αυξημένη σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο
και σχετίζεται ευθέως με την πρωτεϊνουρία σε ασθενείς με ΧΝΑ διαφόρων σταδίων[388390]. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η υψηλή αδιπονεκτίνη ερμηνεύεται ως μηχανισμός
ρυθμιστικής απάντησης για τη μείωση του υψηλού καρδιονεφρικού κινδύνου της
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υπερχολοστερολαιμίας, υπερινωδογοναιμίας και άλλων παραγόντων, που προκαλούνται
από την πρωτεϊνουρία, δηλ. μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης σοβαρότητας της ασθένειας,
παρά ως αιτιολογικός παράγοντας της πρωτεϊνουρίας[327]. Σε αντίθεση, στο προκλινικό
στάδιο της νεφρικής νόσου, όπως σε νέους παχύσαρκους ανθρώπους με φυσιολογική
έκκριση αλβουμίνης, η αδιπονεκτίνη πλάσματος είναι αντιστρόφως (και όχι ευθέως)
ανάλογη με την αλβουμινουρία[387].
Συνοψίζοντας, τα πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την εκδοχή, ότι η
αδιπονεκτίνη αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για το νεφρό, ενώ η ευθεία αναλογία
της με την πρωτεϊνουρία ασθενών με ΧΝΑ το πιθανότερο να αποτελεί ρυθμιστικό
μηχανισμό για την εξασθένιση του υψηλού καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου που
συνεπάγεται η πρωτεϊνουρία[327].
3.2.2.6. Αδιπονεκτίνη και φθορά (wasting) στη ΧΝΑ
Στις ασθένειες φθοράς, όπως η ΧΝΑ, η αυξημένη απώλεια λιπώδους μάζας και
μυϊκής μάζας αλλάζει τη φυσιολογική ρύθμιση της αδιπονεκτίνης. Υπάρχουν
πειραματικά δεδομένα που δείχνουν ότι, η αδιπονεκτίνη πιθανόν να αντικατοπτρίζει τη
διαδικασία φθοράς στη ΧΝΑ, ή ακόμα και να προκαλεί καθαυτή την ΠΕΔ[391]. Εφόσον
η αδιπονεκτίνη παράγεται σε αντίστροφη αναλογία με τη λιπώδη μάζα, οι καχεκτικοί
ασθενείς που έχουν χάσει βάρος πιθανόν, ως αποτέλεσμα, να έχουν υψηλότερες τιμές
αδιπονεκτίνης πλάσματος[392]. Σε συμφωνία με αυτή την υπόθεση, σε μελέτη ασθενώνμαρτύρων βρέθηκε, ότι η αδιπονεκτίνη αντικατοπτρίζει το βαθμό της φθοράς που
προηγείται του θανάτου[342]. Καθώς η ΠΕΔ αποτελεί συχνό εύρημα στους ασθενείς σε
κάθαρση[1], και συνήθως συνοδεύεται από απώλεια βάρους[35], πιθανόν να αυξάνει
περαιτέρω τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στους καχεκτικούς ασθενείς[307]. Όμως, όπως
προαναφέρθηκε, υπάρχουν δεδομένα παρατήρησης και πειραματικά, τα οποία δείχνουν
ότι η αδιπονεκτίνη πιθανόν να επάγει την ΠΕΔ. Για παράδειγμα, ενδοεγκεφαλο-κοιλιακή
χορήγηση αδιπονεκτίνης σε επίμυες μείωσε το σωματικό βάρος διεγείροντας την
ενεργειακή κατανάλωση[391]. Σε συμφωνία με την προηγούμενη έρευνα, η αδιπονεκτίνη
ή η υπερέκφραση της αδιπονεκτίνης σε ποντίκια ob/ob κατέληξε σε αυξημένη έκφραση
των PPAR-α γονιδίων, τα οποία εμπλέκονται στη ρύθμιση της ενεργειακής
κατανάλωσης[245]. Η παρατήρηση, ότι η HMW, αλλά όχι η LMW, αδιπονεκτίνη
σχετίζεται με αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης στους ασθενείς ΧΝΑ, ίσως
υποστηρίζει αυτή την υπόθεση[393]. Επίσης, σε ποντίκια τρεφόμενα με δίαιτα υψηλή σε
λίπος, η θεραπεία με αδιπονεκτίνη προκάλεσε απώλεια βάρους, χωρίς να επηρεάσει την
82

πρόσληψη τροφής, αλλά αύξησε την οξείδωση του λίπους στους μύες[244]. Επίσης,
προκαταρτικά δεδομένα συνδέουν τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης με τη διαδικασία της
ΠΕΔ στους ασθενείς σε κάθαρση[394]. Παρόμοια, χαμηλή μυϊκή μάζα σχετίζεται με
υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης και CRP σε μετρίως προχωρημένη ΧΝΑ[143]. Πράγματι,
η φλεγμονή είναι τυπικό χαρακτηριστικό της μυϊκής ατροφίας στη ΧΝΑ[395]. Αυτή η
σχέση παρατηρείται επίσης στους ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
(CHF)[341], ή ακόμα και σε υγιή άτομα[342]. Συνεπώς, δε φαίνεται περίεργο, ότι έπειτα
από προσαρμογή ως προς το ΔΜΣ χάθηκε η επίδραση της αδιπονεκτίνης στη
θνησιμότητα ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια[341]. Όμως, σε πρόσφατη μεγάλη
κοορτή μελέτη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, η προσαρμογή ως
προς το ΔΜΣ (ο οποίος, πιθανόν να είναι ανεπαρκής δείκτης διατροφικής κατάστασης σ’
αυτούς τους ασθενείς) ελάχιστα μείωσε την επιβαρυντική επίδραση της αρχικής τιμής
και των αλλαγών μέσα στο χρόνο της αδιπονεκτίνης στην καρδιαγγειακή έκβαση[343].
Αντίθετα, η προγνωστική δύναμη των τιμών της αδιπονεκτίνης ουσιαστικά συγχέονταν
από τα επίπεδα του αμινοτελικού προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού
πεπτιδίου (NT-pro-BNP), το οποίο είναι ισχυρός δείκτης καρδιακής λειτουργίας και
κατακράτησης υγρών.
Συμπερασματικά, όλα τα προαναφερόμενα δηλώνουν, ότι εκτός από την
πολυπλοκότητα της φτωχής διατροφικής κατάστασης, πιθανόν άλλες παθολογικές
διαδικασίες στην κάθαρση συμβάλλουν ή εξηγούν τη σχέση της υψηλής αδιπονεκτίνης
με τη δυσμενή έκβαση (Πίνακας 8). Σίγουρα ο ρόλος και η συνεισφορά της
αδιπονεκτίνης στη διαδικασία φθοράς χρειάζεται περαιτέρω έρευνα[275, 374, 394].
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Πίνακας 8. Θεωρητικές επιδράσεις της αδιπονεκτίνης στη φλεγμονή, την αθηροσκλήρωση και τη
διαδικασία φθοράς
Φλεγμονή
-

Εμποδίζει τα ενδοθηλιακά μόρια συγκόλλησης και το NF-κB μονοπάτι[249, 369]

-

Προωθεί την αντιφλεγμονώδη IL-10 και τον ανταγωνιστή του IL-1 υποδοχέα[370]

-

Προάγει την κάθαρση των σωμάτων απόπτωσης[371]

-

Οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες καταστέλλουν το mRNA της ΑΔΠΝ in vitro και in
vivo[240]

-

Μειωμένο mRNA της ΑΔΠΝ στο λιπώδη ιστό ασθενών με ΧΝΑ[240]

Αθηροσκλήρωση
-

Αρνητική σχέση με τα τριγλυκερίδια και θετική με τη συγκέντρωση HDL πλάσματος[255,
331]

-

Αρνητική συσχέτιση με την αντίσταση στην ινσουλίνη[255, 331]

-

Αυξημένη αλβουμινουρία και νεφρική βλάβη σε ποντίκια χωρίς ΑΔΠΝ[372, 387]

-

Θετική, καμία ή αρνητική σχέση ΑΔΠΝ με αλβουμινουρία[372, 387, 396]

Φθορά
-

Αντικατοπτρίζει την απώλεια λιπώδους μάζας[342, 392]

-

Προκαλεί απώλεια βάρους[244, 391]

-

Αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση[245, 391]

-

Η HMW ΑΔΠΝ σχετίζεται με αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση στους ασθενείς ΧΝΑ[393]

ΑΔΠΝ: αδιπονεκτίνη

3.2.2.7. Αδιπονεκτίνη και έκβαση - Αντικρουόμενα αποτελέσματα
Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα από μια συλλογή ερευνών αναφορικά με τη
χαμηλά και υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης σε σχέση με την έκβαση των ασθενών
συνοψίζονται στον Πίνακα 9[364]. Οι περισσότερες από αυτές οι έρευνες δεν έχουν
λάβει υπόψη τη διατροφική κατάσταση των ασθενών και δεν αναφέρουν τα επίπεδα
αλβουμίνης των ασθενών. Επίσης, παρατηρείται μια μεγάλη διακύμανση στις τιμές της
αδιπονεκτίνης ορού. Στην πρώτη μελέτη παρατήρησης που έγινε σε ασθενείς με ΧΝΑ, τα
χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης προέβλεπαν τα καρδιαγγειακά συμβάματα, αλλά όχι τη
συνολική θνησιμότητα, σε συμφωνία με άλλες μελέτες σχετικά με μεταβολικούς
παράγοντες κινδύνου για CVD, όπως τα υψηλά τριγλυκερίδια ή τη χαμηλή HDLχοληστερόλη[331]. Η προγνωστική αξία της χαμηλής αδιπονεκτίνης για μελλοντικά
καρδιαγγειακά επεισόδια επιβεβαιώθηκε από μερικές επόμενες μελέτες[332, 333, 376].
Μια μελέτη έχει δείξει οριακή επίδραση της χαμηλής αδιπονεκτίνης στην πρόγνωση
θνησιμότητας[350], άλλη μελέτη δε βρήκε καμία συσχέτιση μεταξύ αδιπονεκτίνης και
θνησιμότητας[339], ενώ άλλες πιο πρόσφατες και πιο ισχυρές μελέτες σε ασθενείς με
84

ΧΝΑ έδειξαν, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, ότι τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης
σχετίζονται με καρδιαγγειακή και συνολική θνησιμότητα[261, 277, 337, 343, 353]. Αυτή
η συσχέτιση έχει επίσης παρατηρηθεί και σε άλλες ομάδες ασθενών, όπως αυτών με
συμφορητική ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (CHF)[341, 397, 398].
Πίνακας 9. Σύνοψη επιλεγμένων ερευνών που δείχνουν τη σχέση μεταξύ συγκέντρωσης αδιπονεκτίνης και
κλινικής έκβασης στους ασθενείς με ΧΝΑ και σε άλλες ομάδες ασθενών

HD: αιμοκάθαρση, CKD: χρόνια νεφρική ασθένεια, CAD: στεφανιαία νόσος των αρτηριών, CHF:
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, NR: δεν προσδιορίστηκε ή δεν αναφέρεται

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιαθηρογόνες και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της
αδιπονεκτίνης,

τα

παραπάνω

ευρήματα

δύσκολα

μπορούν

να

ερμηνευτούν.

Πιθανολογείται ότι όταν η δυνατότητα παραγωγής αδιπονεκτίνης δεν καταστέλλεται από
τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, τα αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς ΧΝΑ με μακροαλβουμινουρία, θα μπορούσαν να
θεωρηθούν προστατευτική φυσιολογική απάντηση για να εξισορροπήσουν την αγγειακή
προσβολή[374]. Ωστόσο, καθώς η υψηλή αδιπονεκτίνη πιθανόν οδηγεί σε αύξηση της
ενεργειακής κατανάλωσης και/ή αντικατοπτρίζει μια προοδευτική διαδικασία φθοράς,
πιθανόν αυτό ν’ αποτελεί έναν παθοφυσιολογικό μηχανισμό που συνδέει τα υψηλά
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επίπεδα αδιπονεκτίνης με αυξημένη θνησιμότητα. Επίσης, λόγω αντίστροφης σχέσης
μεταξύ αδιπονεκτίνης και λίπους, ασθενείς με χαμηλό ΔΜΣ έχουν υψηλότερη
αδιπονεκτίνη και συνακόλουθα πιθανόν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας[364].
Πράγματι, όταν καχεκτικοί ασθενείς σε κάθαρση (αλβουμίνη ορού ≤ 35g/l)
αποκλείστηκαν από την έρευνα, η υψηλή αδιπονεκτίνη δεν παρέμεινε προγνωστικός
δείκτης θνησιμότητας[337]. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας
σε ΑΜΚ ασθενείς που έδειξε, ότι κάθε αύξηση της ΑΔΠΝ πλάσματος κατά 15μg/mL και
ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλού ΔΜΣ ≥ 24kg/m2 συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο
θνησιμότητας, ενώ σε συνδυασμό με ΔΜΣ < 24kg/m2 δεν παρατηρήθηκε καμία
σημαντική συσχέτιση μεταξύ αδιπονεκτίνης και θνησιμότητας, οδηγώντας τους
ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η παχυσαρκία πιθανόν μεταβάλλει την επίδραση της
υψηλής ΑΔΠΝ στη συνολική θνησιμότητα[399]. Η έρευνα αυτή έρχεται σε συμφωνία με
προηγούμενη που έδειξε, ότι σε ΑΜΚ ασθενείς η αύξηση των τιμών της ΑΔΠΝ κατά 5
μg/mL σε συνδυασμό με τιμές περιμέτρου μέσης >90 cm μείωσε τον κίνδυνο συνολικής
και CVD θνησιμότητας, ενώ σε συνδυασμό με τιμές ΠΜ <90 cm ο κίνδυνος
θνησιμότητας αυξήθηκε[277]. Επιπλέον, εφόσον τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης
σχετίζονται με χαμηλότερο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR)[349, 400, 401], η
μειωμένη υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία (ή συγχυτικοί παθοφυσιολογικοί παράγοντες
που σχετίζονται με μειωμένο GFR) θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στην παράδοξη
σχέση μεταξύ αδιπονεκτίνης και έκβασης.
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη οι ερευνητές καταλήγουν ότι, η επίδραση
της αδιπονεκτίνης εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι της ΠΕΔ. Άρα, όταν υπάρχει καχεξία,
όπως στη ΧΝΑ και στη CHF, οι επιβλαβείς επιδράσεις της απώλειας λίπους και άπαχης
μάζας σώματος αλλάζουν τα επίπεδα όλων των κυκλοφορούντων λιποκινών και οι
αρνητικές συνέπειες αυτών των επιζήμιων αλλαγών πιθανόν να επισκιάζουν τις
ευεργετικές επιδράσεις της αδιπονεκτίνης[364, 374]. Επίσης, παρόλο που θα μπορούσε
να θεωρηθεί ότι η αδιπονεκτίνη εκκρίνεται στο αθηρογόνο ουραιμικό περιβάλλον για να
καταπραΰνει τις φλεγμονώδεις ή αγγειακές βλάβες, πιθανόν αυτή η εξισορροπητική
ρύθμιση δεν είναι επαρκής για να βελτιώσει την έκβαση, λόγω των πολλών παράλληλων
παραγόντων κινδύνου στην ουραιμία. Επειδή οι διαφορετικές ισομορφές της
αδιπονεκτίνης πιθανόν ασκούν διαφορετικές λειτουργίες[362, 402], είναι άγνωστο αυτή
τη στιγμή αν αυτό που παρατηρείται είναι αντίσταση στην αδιπονεκτίνη ή οι υποδοχείς
της αδιπονεκτίνης αλλάζουν στο περιβάλλον της μειωμένης νεφρικής λειτουργίας.
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Συμπερασματικά, περισσότερες έρευνες χρειάζονται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της
αδιπονεκτίνης στο σύνθετο ουραιμικό περιβάλλον.
3.2.2.8. Θεραπευτικές δυνατότητες
Σ’ αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατό να προταθούν συγκεκριμένες θεραπευτικές
στρατηγικές για τη ρύθμιση των επιπέδων αδιπονεκτίνης στους ασθενείς με ΧΝΑ.
Ωστόσο

υπάρχουν

στρατηγικές

που

αποδεδειγμένα

επηρεάζουν

τα

επίπεδα

αδιπονεκτίνης. Για παράδειγμα, η απώλεια βάρους και/ή ο θερμιδικός περιορισμός [392,
403], τα ιχθυέλαια μέσω της διατροφής[404] και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα[405]
αυξάνουν τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στους ανθρώπους. Παρόμοια δράση έχουν η
ρεσβερατρόλη, το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού[406, 407] και το συμπλήρωμα φυτικών
ινών[408]. Τα διουρητικά πιθανόν να μπορούσαν να ρυθμίσουν τα επίπεδα
αδιπονεκτίνης, καθώς σε κατακράτηση υγρών με αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών
πεπτιδίων, αυξάνεται η έκκριση αδιπονεκτίνης, μέσω διέγερσης της κυκλικής
μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cCMP)[409]. Πρόσφατη έρευνα σε επίμυες έδειξε, ότι
υψηλή πρόσληψη αλατιού αύξησε τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης, ανεξάρτητα από την
αρτηριακή πίεση, μέσω του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης[410]. Φαρμακολογικά,
οι φενοφιμπράτες, οι αγωνιστές PPARγ και PPARα[411-413], οι αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE), οι εμποδιστές του υποδοχέα της
αγγειοτενσίνης[414], το γλιμεπιρίδιο[415] κ.α. έχουν φανεί να αυξάνουν τα επίπεδα της
αδιπονεκτίνης σε ανθρώπινες έρευνες. Πάραυτα, δεν έχουν γίνει μελέτες παρέμβασης για
να αξιολογήσουν, εάν τα αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης επηρεάζουν την
καρδιαγγειακή και τη συνολική θνησιμότητα. Οι μελέτες αυτές απαιτούν πολύ
προσεχτικό σχεδιασμό και σχολαστική παρατήρηση, δεδομένου ότι η αυξημένη
αδιπονεκτίνη πιθανόν επάγει την ΠΕΔ και τη θνησιμότητα[374, 375].
3.2.2.9. Σύνοψη και συμπεράσματα
Η υπεραδιπονεκτιναιμία που παρατηρείται στους ασθενείς με ΧΝΑ αποτελεί
προγνωστικό δείκτη για καρδιαγγειακή και συνολική θνησιμότητα, σε αντίθεση με το
γενικό πληθυσμό. Όμως, η αρνητική επίδραση της υψηλής αδιπονεκτίνης, πιθανόν να
μην οφείλεται αποκλειστικά ή μερικώς σ’ αυτήν, αλλά πιθανόν να σχετίζεται με τις
παράλληλες διαδικασίες φθοράς ή με τα παράλληλα παθολογικά μονοπάτια που
σχετίζονται με τη φθορά ή απλά να είναι ρυθμιστική απάντηση στην επιδεινούμενη υγεία
(Σχήμα 5). Επειδή οι διαφορετικές λειτουργίες των ισομερών της αδιπονεκτίνης και των
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υποδοχέων τους στα διάφορα όργανα στόχους πιθανόν είναι σημαντικές, είναι
ενδιαφέρον και σημαντικό να διαλευκανθεί αυτή η ακολουθία από παράδοξα, καθώς και
ο συγκεχυμένος ρόλος αυτού του μορίου.

Σχήμα 5. Ο μεταβολισμός της ΑΔΠΝ στην ουραιμία είναι πολύπλοκος και επηρεάζεται από το περιβάλλον. Ενώ
κάποια χαρακτηριστικά της ουραιμίας, όπως η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και η αυξημένη δράση του
συμπαθητικού, ίσως μειώνουν την έκφραση της αδιπονεκτίνης, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η μειωμένη νεφρική
λειτουργία, η πρωτεϊνουρία, η υπερφόρτωση όγκου με αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων, η δίαιτα
αυξημένη σε αλάτι και η ΠΕΔ, πιθανόν αυξάνουν τα επίπεδα ΑΔΠΝ. Επειδή τα αυξημένα επίπεδα ΑΔΠΝ, πιθανόν,
δεν έχουν μόνο καρδιαγγειακή προστατευτική δράση, αλλά ίσως επίσης επάγουν την ΠΕΔ, περαιτέρω έρευνες
χρειάζονται μέχρι διατροφικές (όπως, ιχθυέλαια, πράσινο τσάι και ρεσβερατρόλη) και φαρμακευτικές (όπως,
αναστολείς ACE, PPARγ αγωνιστές και γλιμεπιρίδιο) θεραπευτικές στρατηγικές, οι οποίες αυξάνουν τα επίπεδα
ΑΔΠΝ, μπορέσουν να βοηθήσουν τους ασθενείς με ΧΝΑ[374, 375].
(Συντομογραφίες: RAS: σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, BNP: Β-τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο)

3.2.3. Ιντερλευκίνη 6, IL-6
Η IL-6 πιθανόν να είναι η πιο μελετημένη προφλεγμονώδης κυτταροκίνη στη
ΧΝΑ και αποδεδειγμένα έχει ρόλο κλειδί στην οξείας φάση απάντηση και στην
παθογένεση τόσο της ΠΕΔ, όσο και της αθηροσκλήρωσης στους ασθενείς με ΧΝΑ και
σε κάθαρση (Σχήμα 6)[416, 417]. Η IL-6 μπορεί να ανιχνευθεί σε κλίμακα του 1pg/ml
στα υγιή άτομα και είναι αυξημένη στους περισσότερους[386, 418, 419], αλλά όχι σε
όλους, τους ασθενείς με ΧΝΝ-5[416]. Ακόμα και χαμηλή συγκέντρωση IL-6 (<2 pg/ml),
όπως παρατηρείται στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 χωρίς φλεγμονή, είναι ικανή να
ενεργοποιήσει κάποια φλεγμονώδη μονοπάτια και να ρυθμίσει διαφορικά την έκφραση
των γονιδίων της εψιδίνης και της φετουΐνης Α[420]. Σε πρόσφατη έρευνα φάνηκε, ότι
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τα επίπεδα της IL-6 αυξάνονται στα αρχικά στάδια της ΧΝΑ και δεν εμφανίζουν
περαιτέρω αύξηση στα πιο σοβαρά στάδια της ΧΝΑ[421].

Σχήμα 6. Η IL-6 είναι μια πλειοτροπική κυτταροκίνη με ένα ευρύ φάσμα βιολογικών δράσεων[422]

3.2.3.1. Αίτια αυξημένης IL-6 στη ΧΝΑ
Τα αίτια των αυξημένων επιπέδων IL-6 πλάσματος πιθανόν να σχετίζονται με μια
πληθώρα διαφορετικών παραγόντων (Πίνακας 10)[205]. Ακόμη και πριν την έναρξη της
αιμοκάθαρσης, οι ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία εμφανίζουν σημάδια
φλεγμονής. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει σχέση μεταξύ νεφρικής λειτουργίας και
διαφόρων φλεγμονωδών βιοδεικτών, όπως η CRP, η IL-6 και ο TNF-α, υποδηλώνοντας
ότι

τα

νεφρά

παίζουν

κάποιο

ρόλο

στην

κάθαρση

των

προφλεγμονωδών

κυτταροκινών[423, 424].
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Πίνακας 10. Παράγοντες που πιθανόν σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα της κυκλοφορούσας IL-6 στους
ασθενείς με ΧΝΝ-5
Γενετικοί παράγοντες (όπως μονοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί)
Αυξημένη ηλικία
Μειωμένη νεφρική λειτουργία και κατακράτηση των ουραιμικών διαλυμένων ουσιών
Συνοσηρότητα
Υπερφόρτωση όγκου/χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Συνεχείς μολύνσεις
Chlamydia pneumoniae
Μολύνσεις του καθετήρα
Περιοδοντίτιδα
Οξειδωτικό στρες
Αυξημένο σπλαχνικό λίπος
Παράγοντες σχετιζόμενοι με την κάθαρση
Βιοασυμβατότητα
Μη στειρωμένο διάλυμα κάθαρσης
Backfiltration (μεταφορά υγρού από το διάλυμα κάθαρσης στο αίμα)

Παρόλο που η μειωμένη απέκκριση πιθανόν είναι ο σημαντικότερος λόγος των
αυξημένων επιπέδων IL-6 στους ασθενείς με ΧΝΝ-5, η αυξημένη παραγωγή
κυτταροκινών ίσως να παίζει επίσης κάποιο ρόλο[205]. Επίσης, εκτός των παραγόντων
που αναφέρονται στον πίνακα 10 και δε σχετίζονται με την κάθαρση, φαίνεται λογικό
αυτή καθεαυτή η διαδικασία κάθαρσης πιθανόν ν’ αποτελεί επιπλέον ερέθισμα της
φλεγμονώδους απάντησης. Πράγματι, οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι η
αιμοκάθαρση, αλλά και η περιτοναϊκή κάθαρση αυξάνουν τα επίπεδα πλάσματος της IL6 και της έκφρασης του mRNA της IL-6[425-427], χωρίς μάλιστα να έχει φανεί
στατιστική διαφορά στην επίδραση του τύπου κάθαρσης σ’ αυτές τις αυξήσεις[428].
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον αρκετά γονίδια κωδικοποίησης κυτταροκινών
εκφράζονται και στα λιποκύτταρα, έχει υπολογιστεί ότι ο λιπώδης ιστός πιθανόν να
ερμηνεύει μέχρι και το 20% της συστηματικής συγκέντρωσης IL-6. Πράγματι, έχει
βρεθεί αύξηση της έκφρασης της IL-6 στον υποδόριο και σπλαχνικό λιπώδη ιστό των
ασθενών σε κάθαρση και θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της IL-6 και του
σπλαχνικού λίπους, υποδηλώνοντας εγγενείς φλεγμονώδεις ιδιότητες του ουραιμικού
σπλαχνικού λίπους[57, 108, 429, 430]. Συνεπώς, το αυξανόμενο σπλαχνικό λίπος στους
ασθενείς με ΧΝΝ-5 θεωρήθηκε άλλη μια πιθανή αιτία των αυξημένων επιπέδων IL-6. Σε
αντίθεση όμως, έρευνα σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 έδειξε, ότι η έκφραση της IL-6 στον
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υποδόριο, καθώς και στο σπλαχνικό λιπώδη ιστό, δεν είχε στατιστικά σημαντική
διαφορά από αυτήν των υγιών μαρτύρων και τα κυκλοφορούντα επίπεδα της IL-6
σχετίζονταν με τα αντίστοιχα mRNA επίπεδα της στο σπλαχνικό λίπος, αλλά όχι και στο
υποδόριο[418]. Τα ευρήματα επιβεβαίωσε πιο πρόσφατη μελέτη, όπου η IL-6 και ο TNFα, στους ασθενείς με ΧΝΑ αλλά και στους υγιείς μάρτυρες, δεν παρουσίασαν αυξημένη
έκφραση στον υποδόριο λιπώδη ιστό, και τα κυκλοφορούντα επίπεδα τους δε φάνηκε να
σχετίζονται με τα αντίστοιχα mRNA επίπεδα τους στο υποδόριο λίπος[421].
3.2.3.2. H IL-6 ως προαθηρογόνος κυτταροκίνη
Βάσει του ευρήματος ότι έγχυση IL-6 προκαλεί πρόωρη αθηροσκλήρωση σε
ποντίκια με έλλειψη Apo-E[431], έχει προταθεί ότι η IL-6 πιθανόν να έχει ανεξάρτητες
προαθηρογόνες ιδιότητες. Σε συμφωνία με αυτήν την υπόθεση, αυξημένα επίπεδα IL-6
έχουν σχετιστεί με την εξέλιξη καρωτιδικής αθηροσκλήρωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ5[432]. Το γεγονός ότι η IL-6 προάγει την παραγωγή της CRP στο ήπαρ[433], πρωτεΐνης
που μειώνει την έκφραση της ενδοθηλιακής συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου (eNOS),
και ότι η IL-6 σχετίζεται θετικά με την υψηλής ευαισθησίας CRP σε ασθενείς σε
κάθαρση[429, 434], είναι αιτίες που η IL-6 θεωρείται πιθανό να συμβάλλει στην
ανάπτυξη

αθηροσκλήρωσης

μέσω

διαφόρων

μεταβολικών,

ενδοθηλιακών

και

συγκολλητικών μηχανισμών (Σχήμα 7)[205]. Καθώς η IL-6 και ο διαλυτός υποδοχέας
της μειώνουν in vitro το mRNA της αδιπονεκτίνης[240], πιθανόν αυτό να παρέχει έναν
επιπλέον μηχανισμό, μέσω του οποίου, η IL-6 να προάγει την αθηροσκλήρωση.
Επιπλέον υποστήριξη της προαθηρογόνου δράσης της IL-6 προκύπτει από έρευνα που
έδειξε, ότι αυξημένη έκφραση της IL-6 εμπλέκεται στο στάδιο σχηματισμού της ινώδους
πλάκας της αθηροσκλήρωσης[205].

91

Σχήμα 7. Πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων, οι προ- και αντι-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες πιθανόν
προωθούν την επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση, άλλες ουραιμικές επιπλοκές και τη μυϊκή φθορά.
TNF-α: παράγοντας-α νέκρωσης όγκου, IL: ιντερλευκίνη

3.2.3.3. IL-6, Σχέση με τη διαδικασία φθοράς (wasting) και γήρατος
Η μυϊκή φθορά (σαρκοπενία), η οποία συμβαίνει με το φυσιολογικό γήρας,
συνήθως είναι πολύ πιο έντονη στους ασθενείς με ΧΝΝ-5. Καθώς η απώλεια βάρους
είναι κοινό χαρακτηριστικό σε πολλές φλεγμονώδεις καταστάσεις, έχει προταθεί ότι η
υποκλινική φλεγμονή είναι σημαντικό συστατικό της παθοφυσιολογίας της μυϊκής
φθοράς[205]. Πράγματι υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν έναν πιθανό ρόλο της IL-6
σ’ αυτή τη διαδικασία, όπως π.χ. έχει φανεί η IL-6 να διεγείρει την καταβολή της μυϊκής
πρωτεΐνης[435] και να προάγει τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο φθορά[436]. Επίσης,
επειδή η IL-6 αναστέλλει την έκκριση του IGF-1, το μειωμένο σήμα του IGF-1 πιθανόν
να εμπλέκεται στην εξέλιξη της σαρκοπενίας[437].
H IL-6 έχει ιδιαιτέρως συνδεθεί με τη μυϊκή φθορά που συμβαίνει στους
ηλικιωμένους[438]. Το γήρας σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή IL-6 και διαταραχή των
φλεγμονωδών κυτταροκινών, οπότε η IL-6 πιθανόν να είναι μια κυτταροκίνη κλειδί στη
διαδικασία του γήρατος (Σχήμα 8)[205]. Η στενή σχέση μεταξύ μυϊκής φθοράς
(εκτιμώμενη βάσει της μυϊκής περιοχής του μηρού) και της IL-6 σε μακροχρόνιους
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, αποτελεί ένδειξη ότι η IL-6 πιθανόν να σχετίζεται επίσης
με τη μυϊκή φθορά των νεφροπαθών ασθενών[439]. Πράγματι, έγχυση κυτταροκινών,
όπως TNF-α, IL-6 και IL-1β αύξησε το μυϊκό πρωτεϊνικό καταβολισμό, μέσω του NFκβ
μονοπατιού, ενώ ουδετεροποίηση τους με γενετική ή φαρμακολογική παρέμβαση
εξασθένησε τη μυϊκή φθορά[43]. Ο Raj κ.συν. παρατήρησαν, ότι εξωγενής χρήση
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αμινοξέων ήταν μη αποτελεσματική στην πρωτεϊνοσύνθεση ασθενών με ΧΝΝ-5[440],
οπότε υπέθεσαν ότι η αυξημένη έκφραση της IL-6 στο σκελετικό μυ αυξάνει τον
πρωτεϊνικό καταβολισμό και τα αμινοξέα που ελευθερώνονται χρησιμοποιούνται για τη
σύνθεση των πρωτεϊνών οξείας φάσης[441]. Επίσης, η IL-6 πιθανόν να προκαλεί
υποθρεψία, είτε αυξάνοντας τον πρωτεϊνικό καταβολισμό, είτε επηρεάζοντας την όρεξη
και

τη

διατροφική

συμπεριφορά,

καθώς

έχει

βρεθεί

ότι

η

ανορεξία

σε

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα IL-6[442]. Παρόλο που
πιθανολογείται, ότι ένα συνεχόμενο διεγερτικό του ανοσοποιητικού, όπως συμβαίνει στις
χρόνιες ασθένειες, μπορεί να επιτείνει την έκκριση της λεπτίνης, μέσω ενεργοποίησης
της IL-6, ο μηχανισμός της επαγόμενης από τις κυτταροκίνες ανορεξίας δεν είναι σαφής.
Αν και έχει βρεθεί, ότι χορήγηση κυτταροκινών αυξάνει το mRNA της λεπτίνης σε ζωικά
μοντέλα, τα δεδομένα αναφορικά με τη σχέση της λεπτίνης με τη φλεγμονή στους
ασθενείς με ΧΝΝ-5 είναι αντικρουόμενα[205].

Σχήμα 8. Προτεινόμενες αλλαγές της σύστασης σώματος (μυϊκή και λιπώδης μάζα) και της αθηροσκληρωτικής
εξέλιξης σε σχέση με την IL-6 και την αύξηση της ηλικίας σε φυσιολογική γήρανση (πάνω) και επιταχυνόμενη
γήρανση (κάτω), η οποία παρατηρείται σε ασθενείς με καταβολικές διαταραχές, όπως στη ΧΝΝ-5 (ESRD), στην
κακοήθεια, στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (CHF), στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA) και στο AIDS.
GFR: ρυθμός σπειραματικής διήθησης, ICAM-1: ενδοκυττάριο μόριο προσκόλλησης-1, IL: ιντερλευκίνη
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3.2.3.4. Η IL-6 ως προγνωστικό δείκτης συνολικής και CVD θνησιμότητας
Τα επίπεδα πλάσματος της IL-6 έχουν αποδεδειγμένα σχετιστεί με φτωχή έκβαση
και αυξημένη θνησιμότητα στους ασθενείς με ΧΝΝ-5[70, 443, 444], σε συμφωνία με
έρευνες που σχετίζουν την IL-6 με θνησιμότητα στους υπερήλικες[445] και σε υγιείς
άνδρες με κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου[446]. Αρκετές έρευνες έχουν
προσπαθήσει προοπτικά να συγκρίνουν την προγνωστική αξία διαφόρων φλεγμονωδών
δεικτών στους ασθενείς σε κάθαρση. Δύο από αυτές έδειξαν ότι η προγνωστική αξία της
IL-6 ήταν ισχυρότερη από αυτήν άλλων μορίων, αναφορικά με την καρδιαγγειακή και
συνολική θνησιμότητα[69, 417]. Άλλη μια συγκριτική μελέτη έδειξε, ότι η προγνωστική
ισχύς της συνδυασμένης φλεγμονώδους επιβάρυνσης ενός αριθμού κυτταροκινών και
μορίων προσκόλλησης ήταν ταυτόσημη με αυτήν που παρείχε από μόνη της η μέτρηση
της IL-6[447]. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσε μια μεταγενέστερη μελέτη σε
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς[448], ενώ κάποια άλλη έδειξε ότι η IL-6 ήταν ο δεύτερος
ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας έπειτα
από τη CRP[449].
Παρόλο που η IL-6 φαίνεται να είναι ο καλύτερος φλεγμονώδεις δείκτης για τη
στρωματοποίηση του κινδύνου των ασθενών σε κάθαρση, δε χρησιμοποιείται ακόμα
στην κλινική παρακολούθηση ρουτίνας. Η πρωτεΐνη οξείας φάσης CRP παραμένει ο πιο
συχνά χρησιμοποιούμενος βιοδείκτης του βαθμού φλεγμονής, και καθώς η μέτρηση της
είναι φθηνή και αξιόπιστη, χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες στον κόσμο[95,
206].
3.2.4. Ιντερλευκίνη 8, IL-8
Σε έρευνα με ασθενείς με ΧΝΝ-5, η IL-8 βρέθηκε πολύ αυξημένη και πολύ
ισχυρός και ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής
θνησιμότητας[450]. Μετέπειτα έρευνα όμως έδειξε, ότι πολύ ισχυρός προγνωστικός
δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας αποτελεί ο συνδυασμός αυξημένων
επιπέδων IL-8, IL-6 και CRP[449]. Αυξημένα επίπεδα IL-8 έχουν παρατηρηθεί σε
αρκετές έρευνες με ασθενείς ΧΝΝ-5[451-453]. Τα αποτελέσματα όμως δεν επιβεβαίωσε
πολύ πρόσφατη έρευνα, όπου ούτε τα επίπεδα πλάσματος της IL-8, ούτε του mRNA της
στον υποδόριο λιπώδη ιστό βρέθηκαν αυξημένα στους ασθενείς με ΧΝΑ σε σχέση με
τους υγιείς μάρτυρες[421]. Καθώς έχει προταθεί ότι τα αντιδρώντα είδη οξυγόνου (ROS)
μπορούν ν’ αυξήσουν τη γονιδιακή έκφραση της IL-8[454], είναι πιθανό τα αυξημένα
ROS, που σχετίζονται με την αιμοκάθαρση, να συμβάλλον στην επαγωγή της IL-8[206].
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Την υπόθεση αυτή επιβεβαίωσε έρευνα των Aydin κ.συν.[451]. Εξάλλου, το οξειδωτικό
στρες έχει ήδη αποδειχθεί να μεσολαβεί στη σύνθεση της IL-8[455]. Όμως τα
αποτελέσματα των ερευνών μέχρι στιγμής εμφανίζονται αντικρουόμενα σχετικά με το αν
μια συνεδρία αιμοκάθαρσης αυξάνει[427] ή μειώνει[456] ή δεν αλλάζει στατιστικώς
σημαντικά τα επίπεδα της IL-8, ακόμα και με διαφορετικούς τύπους μεμβρανών
αιμοκάθαρσης[452, 453]. Επίσης, η έρευνα του Yan κ. συν. έδειξε, ότι τα επίπεδα της IL8 σχετίζονται με τον τύπο της μεμβράνης που χρησιμοποιείται στην αιμοκάθαρση,
γεγονός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αξιολόγησης της
βιοσυμβατότητας των μεμβρανών[453].
Τέλος, επειδή τα επίπεδα της IL-8 αυξάνονται ως αποτέλεσμα διαφόρων
φλεγμονωδών καταστάσεων, αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην ερμηνεία της
συγκέντρωσης της IL-8. Ένα σύνολο από βιοδείκτες, συμπεριλαμβανόμενης της IL-8, θα
μπορούσε να αποτελέσει μια υποσχόμενη διαγνωστική και προγνωστική προσέγγιση
πολλών κλινικών καταστάσεων[235].
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Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης νεφροπαθών ασθενών τελικού σταδίου και
διερεύνηση του ρόλου της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης στην κατάσταση θρέψης,
φλεγμονής και επιβίωσης τους
1.1. Εισαγωγή
Το σύνδρομο της πρωτεϊνο-ενεργειακής δυσθρεψίας (ΠΕΔ) είναι πολύ συχνό
στους ασθενείς με ΧΝΝ, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανορεξία, αυξημένη ενεργειακή
κατανάλωση και μειωμένες πρωτεϊνικές αποθήκες, εκτιμούμενες από χαμηλή αλβουμίνη
ορού, απώλεια σωματικού βάρους και απώλεια μυϊκής μάζας. Το κάθε ένα συστατικό
του συνδρόμου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα στους ασθενείς με
ΧΝΝ[200, 211, 442], η οποία είναι 100-200 φορές υψηλότερη από αυτήν του γενικού
πληθυσμού[457]. Το 18-75% των ενηλίκων με ΧΝΝ-5 που υπόκεινται σε κάθαρση
εμφανίζουν κάποια στοιχεία της ΠΕΔ[101], η οποία σύμφωνα με την ISRNM ορίστηκε
ως «κατάσταση μειωμένων σωματικών αποθηκών πρωτεΐνης και ενεργειακών καυσίμων
(σωματική πρωτεΐνη και λιπώδης μάζα)»[1]. H ISRNM πρότεινε, ο όρος καχεξία, όπως
ορίστηκε πρόσφατα ως «σύνθετο μεταβολικό σύνδρομο, σχετιζόμενο με υποκείμενη
ασθένεια, το οποίο χαρακτηρίζεται από απώλεια μυϊκής μάζας, με ή χωρίς απώλεια
λιπώδους μάζας»[458], να χρησιμοποιείται μόνο για τις πιο σοβαρές μορφές ΠΕΔ.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΠΕΔ, όπως προτάθηκαν από την ISRNM
περιλαμβάνουν τις κάτωθι 4 κατηγορίες:
1) βιοχημικούς δείκτες, και συγκεκριμένα τα χαμηλά επίπεδα ορού αλβουμίνης <3,8
g/dL, προαλβουμίνης (τρανσθυρετίνης) <30 mg/dL ή χοληστερόλης <100 mg/dL,
2) χαμηλό σωματικό βάρος, εκτιμώμενο από ΔΜΣ <23, ανεπιθύμητη απώλεια βάρους
τους τελευταίους 3 ≥5% ή τους τελευταίους 6 μήνες ≥10% ή μείωση του σωματικού
λίπους <10% του σωματικού βάρους,
3) μείωση της μυϊκής μάζας, όταν η απώλεια μυϊκής μάζας είναι της τάξης του 5% το
τελευταίο 3μηνο ή 10% το τελευταίο 6μηνο ή υπάρχει μείωση της μυϊκής επιφάνειας του
βραχίονα >10% σε σχέση με την 50η εκ. θέση του πληθυσμού αναφοράς και
4) ακούσια χαμηλή πρωτεϊνική (DPI) ή ενεργειακή πρόσληψη (DEI), όταν η DPI <0,8
g/kg/d, τουλάχιστον για 2 μήνες για τους ασθενείς σε κάθαρση; η DEI <25 kcal/kg/d
τουλάχιστον για 2 μήνες σε σχέση με τις απαιτήσεις του ατόμου.
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Τουλάχιστον 3 από τις 4 κατηγορίες και τουλάχιστον 1 κριτήριο από κάθε κατηγορία
πρέπει να πληρούνται για τη διάγνωση της ΠΕΔ[1].
Ο λιπώδης ιστός είναι ένας ενεργά μεταβολικός ιστός, o οποίος εκκρίνει πλήθος
λιποκινών, οι οποίες εμπλέκονται σε φλεγμονώδεις διαδικασίες επιτείνοντας την εξέλιξη
της ΠΕΔ, όπως η IL-6, IL-8 και ο TNF-α. Ειδικά το σπλαχνικό λίπος συμβάλλει σε
αυξημένη

συστηματική

ή

χαμηλού

βαθμού

φλεγμονή[80,

108,

147].

Οι

προαναφερόμενες λιποκίνες, καθώς επίσης η λεπτίνη και η αδιπονεκτίνη είναι αυξημένες
στους ασθενείς με ΧΝΝ-5 και σχετίζονται με το βαθμό καχεξίας των ατόμων αυτών[261,
262, 418]. Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των συγκεντρώσεων τους είναι, η
μειωμένη νεφρική κάθαρση, η αύξηση του οξειδωτικού στρες, η αλλαγή της
διαπερατότητας του εντέρου, η κατακράτηση υγρών, οι τοξίνες της ουραιμίας και γενικά
οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία της κάθαρσης[2, 459, 460].
Όσον αφορά στο ρόλο των λιποκινών αδιπονεκτίνης και λεπτίνης, στην
κατάσταση θρέψης των ασθενών με ΧΝΝ-5, οι έρευνες δίδουν αντικρουόμενα στοιχεία.
Ενδεικτικά, κάποιες πρόσφατες έρευνες[338, 461, 462] καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
η συγκέντρωση λεπτίνης ορού είναι δείκτης επαρκούς διατροφικής κατάστασης, σε
αντίθεση με παλαιότερες έρευνες[262, 463] που έδειξαν ότι είναι παράγοντας
καταστολής της όρεξης, άρα ευνοεί την ΠΕΔ. Επιπλέον, η λεπτίνη έχει θεωρηθεί
αρνητική κυτταροκίνη (reactant) οξείας φάσεως, λόγω της αντίστροφης σχέσης της με τη
φερριτίνη[81], ενώ αντίθετα, άλλοι δείκτες φλεγμονής, όπως η CRP και η IL-6 έχουν
δείξει θετική συσχέτιση μαζί της[265, 298, 464].
Αντικρουόμενα είναι τα στοιχεία και για την αδιπονεκτίνη, όπου σύμφωνα με
κάποιες έρευνες, υψηλά επίπεδα αυτής σε νεφροπαθείς σχετίστηκαν με αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα[261, 337, 338, 353], σε αντίθεση με άλλες έρευνες που
υποστήριξαν τον προστατευτικό ρόλο της αδιπονεκτίνης[331, 335, 465]. Νεότερα
δεδομένα προτείνουν, ότι τα αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης στους ασθενείς υψηλού
κινδύνου, όπως οι ασθενείς με ΧΝΑ, θα μπορούσαν να θεωρηθούν προστατευτική
φυσιολογική απάντηση για να εξισορροπήσουν τις προκαλούμενες μεταβολικές
διαταραχές λόγω ουραιμικού περιβάλλοντος[374, 375].
Σε αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, όπου υψηλός ΔΜΣ σχετίζεται με υψηλή
θνησιμότητα, οι υπέρβαροι, αλλά και οι παχύσαρκοι ασθενείς με ΧΝΝ-5 εμφανίζουν
μειωμένη θνησιμότητα και καλύτερη επιβίωση, το αποκαλούμενο παράδοξο της
παχυσαρκίας ή αντίστροφη επιδημιολογία[26, 51, 130, 466]. Η ευνοϊκή δράση του
αυξημένου ΔΜΣ στους ασθενείς με ΧΝN-5 έχει βρεθεί να σχετίζεται με αυξημένο
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FMI[57]. Αντίθετα σε παλαιότερη έρευνα σε ΑΜΚ ασθενείς, καλύτερη επιβίωση
παρατηρήθηκε σε άτομα με υψηλό ΔΜΣ και υψηλή άπαχη μάζα σώματος[59], ενώ
έρευνα πάλι σε ΑΜΚ ασθενείς έδειξε ο υψηλός FFMI να σχετίζεται με μειωμένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ ο υψηλός FMI σχετιζόταν με μειωμένο μη-καρδιαγγειακό
κίνδυνο, δηλώνοντας ότι τόσο η λιπώδης, όσο και η άπαχη μάζα σώματος συμβάλλουν
στην καλύτερη έκβαση των ασθενών σε κάθαρση[58].
Η αντιμετώπιση της ΠΕΔ και η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης
αποτελούν κύριους θεραπευτικούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και
τη μείωση της θνησιμότητας των ασθενών με ΧΝΝ-5[6]. Ωστόσο, ακριβείς μέθοδοι
εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης των ασθενών απαιτούνται, ώστε να επιλεγεί και να
εφαρμοστεί η κατάλληλη κλινική και διατροφική θεραπεία. Πρωταρχική σημασία στους
χρόνιους ασθενείς έχει η διαιτητική υποστήριξη, αρχικά μέσω καταγραφής της
διατροφικής τους πρόσληψης, και στη συνέχεια μέσω διατροφικής συμβουλευτικής[113].
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση θρέψης των νεφροπαθών είναι η α)
ανθρωπομετρία, δηλ. μέτρηση βάρους, ύψους και περιμέτρων, όπως μέσης, ισχίων και
βραχίονα, η β) εκτίμηση της σύστασης σώματος, μέσω συνήθως δερματοπτυχομέτρησης ή
της ΒΙΑ, και πιο σπάνια μέσω της DEXA, του D2Ο ή της MRI, γ) ο προσδιορισμός της
συγκέντρωσης ορού δεικτών θρέψης και φλεγμονής, όπως η αλβουμίνη, η προαλβουμίνη, και η CRP, IL-6 αντίστοιχα, και δ) o συνήθης βιοχημικός έλεγχος. Η
συνύπαρξη περισσοτέρων της μίας μεθόδου αυξάνει την ακρίβεια της πληροφορίας
σχετικά με τη διατροφική κατάσταση των ασθενών, την επάρκεια της κάθαρσης, την
έκβαση της ασθένειας και το προσδόκιμο ζωής τους[6, 7, 16, 38, 112, 179]. Χρήσιμα
στην καθημερινή κλινική πράξη έχουν φανεί και τα διάφορα διατροφικά σκορ
διερεύνησης της κατάστασης θρέψης, όπως το SGA[207, 210], και το MIS, το οποίο
αποτελεί εξέλιξη του SGA[38] και πιθανόν μπορεί να αναπληρώσει τη μέτρηση δεικτών
φλεγμονής, όπως η CRP ή η IL-6[211]. Έρευνα σε ΠΚ ασθενείς έδειξε ότι το MIS
συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με κλινικούς, διατροφικούς, φλεγμονώδεις,
ανθρωπομετρικούς και δείκτες αναιμίας[213], ενώ έρευνα σε ΑΜΚ ασθενείς έδειξε ότι
για τη διάγνωση και στρωματοποίηση του κινδύνου νοσοκομειακής περίθαλψης και
θνησιμότητας, το MIS και άλλα παρόμοια κλινικό-διατροφικά σκορ ήταν ανώτερα των
εργαστηριακών εξετάσεων και της βιοεμπέδησης[215].
Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τη θρεπτική κατάσταση των νεφροπαθών
τελικού σταδίου στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα στατιστικά δεδομένα της αυξημένης
επιβίωσης τους (11ο Παγκρήτιο Συνέδριο 2002), συγκριτικά με αυτά της Αμερικής και
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της Ευρώπης, καθώς και τα αντικρουόμενα στοιχεία της βιβλιογραφίας σχετικά με το
ρόλο της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης στη θρεπτική κατάσταση και τη θνησιμότητα
των ασθενών με ΧΝΝ-5, ήταν οι λόγοι πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας,
ξεκινώντας με τη διερεύνηση ενός μικρού πληθυσμού ασθενών στην Κρήτη.
Σκοπός της μελέτης. Η μελέτη αυτή είχε ως σκοπό να αξιολογήσει την κατάσταση
θρέψης νεφροπαθών ασθενών τελικού σταδίου, αιμοκαθαιρόμενων και περιτοναϊκών,
παρακολούθηση της εξέλιξης της μέσω δύο επαναληπτικών μετρήσεων και να
διερευνήσει τη συσχέτιση της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης με την κατάσταση θρέψης,
φλεγμονής και με την επιβίωση αυτών των ασθενών. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά
ερωτήματα που έπρεπε ν’ απαντηθούν με την περάτωση της μελέτης ήταν:
1. Εάν υπάρχουν διαφορές στις συγκεντρώσεις των λιποκινών λεπτίνης και
αδιπονεκτίνης και στην κατάσταση θρέψης και φλεγμονής, και συγκεκριμένα
στην ύπαρξη του συνδρόμου Πρωτεϊνο-Ενεργειακής Δυσθρεψίας (ΠΕΔ) μεταξύ
των αιμοκαθαιρόμενων και περιτοναϊκών ασθενών.
2. Ποια η συσχέτιση των συγκεντρώσεων ορού της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης
και των μεταβολών τους σε διάστημα 18 μηνών με δείκτες θρέψης και φλεγμονής
(ανθρωπομετρικούς, σύστασης σώματος, βιοχημικούς και ερωτηματολόγιο MIS).
3. Αν κάποιος από τους δείκτες υπό διερεύνηση (θρέψης ή φλεγμονής) θα μπορούσε
ν’ αποτελέσει προγνωστικό δείκτη θνησιμότητας, και τέλος
4. Εάν

επιλεγμένες

μετρήσεις

ανθρωπομετρίας,

βιοεμπέδησης

ή/και

το

ερωτηματολόγιο MIS μπορούν να αντικαταστήσουν εξειδικευμένους και
δαπανηρούς βιοχημικούς δείκτες στη στρωματοποίηση του κινδύνου της ΠΕΔ και
στην πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών, ούτως ώστε να ενταχθούν στην
καθημερινή κλινική πράξη για πιο έγκαιρη κλινική και διατροφική παρέμβαση.
1.2. Υλικό και Μέθοδοι
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή
Κάθαρση. Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν οι νεφροπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου και
το αίμα τους. Η έρευνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ελσίνκι, σχετικά με
τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών[467]. Όλοι οι ασθενείς ενημερώθηκαν προφορικά και
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υπέγραψαν φόρμα συγκατάθεσης πριν την είσοδο τους στην έρευνα, η οποία εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Ηθικών Θεμάτων του Νοσοκομείου.
Κριτήρια συμμετοχής
Οι ασθενείς ήταν και των δύο φύλων, διαβητικοί και μη-διαβητικοί, καπνίζοντες
και μη, ηλικίας 18-85 ετών, τουλάχιστον 3 μήνες σε θεραπεία υποκατάστασης, με
πρόσληψη τροφής δια στόματος και με ικανότητα βάδισης. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι
ασθενείς υποβάλλονταν σε 4ωρη κάθαρση 3 φορές/εβδομάδα με διττανθρακικό διάλυμα,
μέσω πολυσουλφονικής, υψηλής (32%) και χαμηλής (68%) διαπερατότητας μεμβράνης
κάθαρσης, με στόχο KT/V τουλάχιστον 1,3. Οι περιτοναϊκοί ασθενείς ήταν σε
πρόγραμμα συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης (4-5 αλλαγές/μέρα) στοχεύοντας
σε εβδομαδιαία KT/V = 1,7 και κάθαρση κρεατινίνης = 70L/εβδομάδα. Ο ΔΜΣ των
ασθενών κυμαίνονταν από 19 έως 35kg/m2, καθώς σε ακραίες τιμές του ΔΜΣ δεν είναι
επαρκώς εξακριβωμένη η αξιοπιστία υπολογισμού του αλγόριθμου της ΒΙΑ[28, 468].
Δεδομένα

σχετικά

με

ιστορικό

CVD,

διαβήτη,

αρτηριακής

υπέρτασης

και

αντιϋπερτασικής αγωγής των ασθενών κατεγράφησαν από το ιατρικό ιστορικό τους.
Κριτήρια αποκλεισμού
Οι νεφροπαθείς ασθενείς που είχαν βηματοδότη ή απινιδωτή αποκλείστηκαν,
καθώς δεν είναι γνωστό αν το ρεύμα του μηχανήματος της ΒΙΑ επηρεάζει ή όχι τη
λειτουργία αυτών των οργάνων[28]. Επίσης αποκλείστηκαν από την έρευνα, οι ασθενείς
που είχαν ηλικία <18 και >85 ετών, ΔΜΣ <19 ή >35kg/m2, ήταν σε προχωρημένη σήψη,
σε κατάσταση σοκ, με πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων, σε κώμα, με κλινική ή
χειρουργική νοσοκομειακή περίθαλψη τις τελευταίες 30 ημέρες, σε εντερική ή
παρεντερική σίτιση, με προχωρημένη άνοια, καρκινοπαθείς, ασθενείς AIDS και άτομα
με ακρωτηριασμό[468]. Τέλος, αποκλείστηκαν όσοι αδυνατούσαν να κατανοήσουν το
περιεχόμενο της μελέτης και να υπογράψουν το έγγραφο συγκατάθεσης.
Όσοι ασθενείς συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, έλαβαν μέρος στα εξής:
1. Ανθρωπομετρία: μέτρηση βάρους, ύψους, δερματικών πτυχών τρικεφάλου και
δικεφάλου, περιμέτρων βραχίονα, μέσης και ισχίων.
2. Ανάλυση της σύστασης σώματος με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ),
ως προς την ποσοστιαία αναλογία του σώματος σε λίπος (FM), σε ελεύθερη λίπους
μάζα (FFM), κυτταρική μάζα (BCM), ολικό νερό σώματος (TBW), εξωκυττάριο
νερό (ECW) και προσδιορισμό της γωνίας φάσης φ.
3. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου MIS για την εκτίμηση του βαθμού δυσθρεψίας
και φλεγμονής, μέσω εκτίμησης των εξής παραμέτρων: πρόσφατης αλλαγής
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βάρους, διατροφικής πρόσληψης, γαστρεντερικών συμπτωμάτων, λειτουργικής
ικανότητας, συνοσηρότητας, απώλειας υποδόριου λίπους, μυϊκής απώλειας, ΔΜΣ,
αλβουμίνης ορού και ολικής σιδηροδεσμευτικής ικανότητας ορού (TIBC).
4. Προσδιορισμό λιποκινών: αδιπονεκτίνη και λεπτίνη.
5. Προσδιορισμό δεικτών φλεγμονής: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), ιντερλευκίνη-6
(IL-6) και ιντερλευκίνη-8 (IL-8).
6. Προσδιορισμό δεικτών νεφρικής οστεοδυστροφίας: παραθορμόνη (PTH), ασβέστιο
(Ca) και φώσφορο (P).
7. Συνήθη βιοχημικό έλεγχο: γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, νάτριο (Να), κάλιο (Κ),
ολική

χοληστερόλη,

αλβουμίνη,

LDL-χοληστερόλη,

προ-αλβουμίνη,

HDL-χοληστερόλη,

αιμοσφαιρίνη,

φερριτίνη,

τριγλυκερίδια,

μαγνήσιο

(Mg),

τρανσφερρίνη (TRF), διαλυτός υποδοχέας τρανσφερρίνης (sTRF), πρωτεΐνη
δέσμευσης της ρετινόλης (RBPr) και TIBC.
1.2.1. Πρωτόκολλο μελέτης
Η έρευνα διήρκησε 18 μήνες, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σε
όλους τους ασθενείς 3 φορές οι μετρήσεις, η αιμοληψία και η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου MIS, κατά τους μήνες 1, 6 και 18, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του
2007. Η παρακολούθηση των ασθενών διήρκησε 50 μήνες (μέχρι Δεκέμβριο 2011) για
την καταγραφή των θανάτων.
α. Ανθρωπομετρήσεις
Το ύψος μετρήθηκε με φορητό αναστημόμετρο SECA 213 στο πλησιέστερο
0,1cm, με τους ασθενείς ανυπόδητους, το σώμα ίσιο ν’ ακουμπά στο κατακόρυφο τμήμα
του οργάνου, τις φτέρνες ενωμένες, τα χέρια χαλαρά στο πλάι και το κεφάλι στο
οριζόντιο σημείο Frankfort (το βλέμμα ευθεία μπροστά). Το ξηρό βάρος των
εξεταζόμενων μετρήθηκε με ζυγαριά SECA 767 στο πλησιέστερο 0,1kg, φορώντας
ελαφρύ ρουχισμό, χωρίς παπούτσια, χωρίς να στηρίζονται πουθενά και με το βάρος τους
ίσα κατανεμημένο και στα δύο πόδια[469]. Ο υπολογισμός του ΔΜΣ έγινε βάσει των δύο
παραπάνω μετρήσεων από τη σχέση ΔΜΣ=Β/Υ2[470]. Η περίμετρος μέσης μετρήθηκε με
εύκαμπτη πλαστική μεζούρα, στο πλησιέστερο 0,1cm, στην οριζόντια περίμετρο στο
μέσο της απόστασης μεταξύ του άκρου του τελευταίου πλευρού και την κορυφή του
λαγόνιου οστού, για εκτίμηση του σπλαχνικού λίπους και η περίμετρος ισχίων στο
φαρδύτερο σημείο των γοφών για εκτίμηση του υποδόριου λίπους[144]. Τέλος, η
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περίμετρος δεξιού βραχίονα (εκτός από τους αιμοκαθαιρόμενους με φίστουλα στο δεξί
βραχίονα, όπου μετρήθηκε ο αριστερός βραχίονας) καταγράφηκε στο μεσοδιάστημα της
απόστασης μεταξύ του ακρωμίου και της ωλέκρανου. Ο λόγος των περιμέτρων της
μέσης προς ισχία υπολογίστηκε διαιρώντας τις αντίστοιχες τιμές[144].
Οι δερματικές πτυχές τρικεφάλου και δικεφάλου όλων των ασθενών μετρήθηκαν
στο δεξιό βραχίονα, εκτός των αιμοκαθαιρόμενων με φίστουλα στο δεξί βραχίονα, όπου
επιλέχθηκε ο αριστερός βραχίονας, και των ασθενών με φίστουλα και στα δύο χέρια,
όπου πραγματοποιήθηκε η μέτρηση μόνο της δερματοπτυχής τρικεφάλου. Η μέτρηση
έγινε στο μεσοδιάστημα της απόστασης μεταξύ του ακρωμίου και ωλέκρανου, στον
τρικέφαλο και δικέφαλο μυ αντίστοιχα, με δερματοπτυχόμετρο Harpenden, στο
πλησιέστερο 0,1mm, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο τριών διαδοχικών μετρήσεων, με
χρονική απόσταση 5 λεπτών μεταξύ τους για την επαναφορά του υποδόριου ιστού[144].
Η εκτίμηση της μυϊκής περιμέτρου στο μέσο του βραχίονα (MAMC) υπολογίστηκε από
την περίμετρο στο μέσο του βραχίονα (MAC) και τη δερματική πτυχή τρικεφάλου (TSF)
από τη σχέση:
• MAMC = MAC - (3,1415*TSF)[7],
ενώ η επιφάνεια του μυός στο μέσο του βραχίονα (AMA) από τη σχέση:
• AMA = (MAC - π*TSF)2/ 4π[138].
Η διορθωμένη ή προσαρμοσμένη επιφάνεια του μυός στο μέσο του βραχίονα
(ΑΜΑad), όπου αφαιρείται η επιφάνεια του οστού που εμπεριέχεται στο βραχίονα,
υπολογίστηκε αφαιρώντας από την ΑΜΑ το συντελεστή 19 για τους άντρες και 15,5 για
τις γυναίκες[138]. Όλες οι μετρήσεις επαναλήφτηκαν τρεις φορές από τον ίδιο εξεταστή
και η τιμή του μέσου όρου τους καταγράφηκε[16, 471]. Οι μετρήσεις όλων των
περιμέτρων και των δερματοπτυχών πραγματοποιηθήκαν με τους ασθενείς σε ξηρό
βάρος, 10-20 λεπτά μετά την κάθαρση στους αιμοκαθαιρόμενους και με άδειο το
περιτόναιο στους περιτοναϊκούς[30, 112]. Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε σε ύπτια θέση,
πριν και μετά την κάθαρση στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και με άδειο το
περιτόναιο στους περιτοναϊκούς.
Το πρωτόκολλο των μετρήσεων δεν ήταν εφικτό να τηρηθεί πάντα με ακρίβεια,
λόγω της αδυναμίας, του πόνου ή της ζάλης, που ένιωθαν οι ασθενείς μετά την κάθαρση,
ειδικά στους ασθενείς προχωρημένης ηλικίας. Έτσι για παράδειγμα, η μέτρηση της
περιμέτρου βραχίονα μερικές φορές μετρήθηκε, ενώ ο ασθενής ήταν ξαπλωμένος, ή η
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μέτρηση του ύψους σε κάποια άτομα δεν ήταν ακριβής, λόγω της κύρτωσης της
σπονδυλικής τους στήλης.
β. Βιοηλεκτρική Εμπέδηση (ΒΙΑ) – Σύσταση Σώματος
Η σύσταση σώματος εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της ΒΙΑ μέσω της ωμικής (R) και
της χωρητικής (Χc) αντίστασης και της γωνίας φάσης φ[338, 468], δίδοντας
αποτελέσματα για το σωματικό λίπος (FM), την άλιπη μάζα σώματος (FFM), την
κυτταρική μάζα (BCM), το ολικό (TBW) και το εξωκυττάριο νερό σώματος (ECW) των
ασθενών, σύμφωνα με το λογισμικό του οργάνου. Οι μετρήσεις έγιναν σε συχνότητα
50kHz από μονοσυχνοτικό μηχάνημα με τέσσερα ηλεκτρόδια (Akern BIA 101, USA)
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακριβέστεροι αναλυτές μέτρησης της
βιοηλεκτρικής εμπέδησης είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τέσσερα ηλεκτρόδια
(tetrapolar), τα δύο συνδέονται με την πηγή και τα άλλα δύο ανιχνεύουν την
εμπέδηση[472]. Η βιοεμπέδηση θεωρείται αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση του
σωματικού λίπους ασθενών με ΧΝΝ-5 και είναι χρήσιμη για την πρόγνωση της έκβασης
τους[215].
Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε μη αγώγιμη επιφάνεια σε ύπτια θέση, με τα χέρια
σε γωνία 30ο μοίρες από τον κορμό και τα πόδια απομακρυσμένα μεταξύ τους σε γωνία
45ο μοιρών (εικόνα 4), και παρέμειναν σ’ αυτήν τη θέση για περίπου 5 λεπτά πριν τη
μέτρηση, για την εξισορρόπηση των υγρών του σώματος. Η ύπτια θέση δεν ήταν εφικτή
για τους αιμοκαθαιρόμενους, εφόσον μετρήθηκαν στην ειδική καρέκλα-κρεβάτι της
νεφρολογικής μονάδας σε ημικλινή θέση. Οι εξεταζόμενοι αφαίρεσαν οποιοδήποτε
μεταλλικό αντικείμενο είχαν επάνω τους π.χ. δαχτυλίδι, ρολόι, ζώνη με μεταλλική
αγκράφα κλπ, διότι υπάρχει πιθανότητα να επηρέαζουν την αντίσταση που μετράει το
μηχάνημα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή, τα άτομα δεν έπρεπε να
έχουν καταναλώσει νερό και φαγητό για 3 ώρες πριν τη μέτρηση, κάτι που δεν ήταν
εφικτό να τηρηθεί σε αρκετούς ασθενείς. Επίσης, δεν έπρεπε να έχουν ασκηθεί ή
καταναλώσει αλκοόλ ή να είναι σε εμπύρετη κατάσταση, συνθήκες οι οποίες τηρήθηκαν.
Όλα τα προαναφερόμενα επηρεάζουν την υδατική κατάσταση του ατόμου, οπότε η μη
τήρηση του πρωτοκόλλου πιθανόν να επηρέασε τ’ αποτελέσματα του οργάνου. Τα
ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στο δεξί χέρι και πόδι των ασθενών, αφού καθαρίστηκαν με
λίγο οινόπνευμα τα σημεία επαφής για να μειωθεί η λιπαρότητα του δέρματος. Τα
τροφοδοτικά ηλεκτρόδια (κόκκινα) τοποθετήθηκαν το ένα στην εμπρόσθια επιφάνεια του
χεριού, περίπου 1cm κοντά στην τρίτη μετακάρπια άρθρωση (μεσαίο δάχτυλο) και το
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άλλο στην εμπρόσθια επιφάνεια του ποδιού, κοντά στη δεύτερη μεταταρσιακή
φαλαγγική άρθρωση (δεύτερο δάκτυλο, δίπλα στο μεγάλο) και σε απόσταση περίπου
5cm από τα ηλεκτρόδια ανίχνευσης (μαύρα), τα οποία τοποθετήθηκαν το ένα στη
στυλοειδή απόφυση του καρπού, ανάμεσα στα προεξέχοντα κόκαλα της κερκίδας και της
ωλένης και το άλλο κοντά στον αστράγαλο, μεταξύ διάμεσου και πλευρικού σφυρού
(Εικόνα 4). Σε κάθε ασθενή η μέτρηση έγινε 2 φορές, όπως έχει προταθεί από
προηγούμενη έρευνα[473] και ο μέσος όρος των τιμών καταγράφηκε. Τα ηλεκτρόδια
τοποθετήθηκαν στο χέρι χωρίς φίστουλα. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι τα R και
Χc παραμένουν σταθερά και με υψηλή επαναληψιμότητα για 2 ώρες μετά την
κάθαρση[183], οπότε επιλέξαμε η μέτρηση να γίνεται στα 10-20 λεπτά μετά το πέρας
της κάθαρσης. Στους ΠΚ ασθενείς οι μετρήσεις έγιναν με άδειο ή γεμάτο το περιτόναιο,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι τιμές των R και Χc δεν εξαρτώνται από το περιτοναϊκό
διάλυμα[153].

Εικόνα 4. Τοποθέτηση ασθενούς και ηλεκτροδίων κατά τη μέτρηση ΒΙΑ

γ. Ερωτηματολόγιο ΜΙS
Το Σκορ Δυσθρεψίας - Φλεγμονής, MIS αποτελεί ένα πλήρως ποσοτικό σύστημα
εκτίμησης της δυσθρεψίας της κάθαρσης, αποτελούμενο από επτά (7) ενότητες: αλλαγή
βάρους, διατροφική πρόσληψη, γαστρεντερικά συμπτώματα, λειτουργική ικανότητα,
συνοσηρότητα, απώλεια υποδόριου λίπους και σημάδια μυϊκής απώλειας, σε συνδυασμό
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με τρία (3) επιπλέον στοιχεία: ΔΜΣ, αλβουμίνη ορού και ολική σιδηροδεσμευτική
ικανότητα ορού (TIBC). Κάθε σημείο του MIS έχει 4 επίπεδα επικινδυνότητας από 0
(φυσιολογική θρέψη) μέχρι 3 (πολύ σοβαρή δυσθρεψία) και έχει δειχθεί ικανοποιητικός
δείκτης της επικινδυνότητας νοσοκομειακής περίθαλψης και θνησιμότητας, της
κατάστασης θρέψης, φλεγμονής και αναιμίας των αιμοκαθαιρόμενων και περιτοναϊκών
ασθενών και πιθανόν να μπορεί να αναπληρώσει τη μέτρηση δεικτών φλεγμονής, όπως η
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) ή η IL-6[16, 38].
δ. Εργαστηριακές αναλύσεις
Η λήψη αίματος έγινε σε κατάσταση μη-νηστείας και ακριβώς πριν την κάθαρση
από περιφερική φλέβα. Τα επίπεδα ορού γλυκόζης, ουρίας, κρεατινίνης, Να, Κ, ολικής
χοληστερόλης, LDL- και HDL- χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, αλβουμίνης, προαλβουμίνης, αιμοσφαιρίνης, φερριτίνης, Mg, TRF, sTRF, πρωτεΐνης δέσμευσης
ρετινόλης, TIBC, Ca και P μετρήθηκαν με συνήθεις εργαστηριακές μεθόδους με
βιοχημικό αναλυτή Olympus AU 5400, Germany, κατά το μηνιαίο έλεγχο ρουτίνας των
ασθενών, στο βιοχημικό εργαστήριο του ΠΑΓΝ Ηρακλείου. Οι συγκεντρώσεις PHT
προσδιορίστηκαν με ραδιοανοσολογική μέθοδο (RIA), ενώ τα επίπεδα CRP
προσδιορίστηκαν με νεφελομετρικό αναλυτή, ΒΝΙΙ Behring Dade Siemens Germany.
Για τον προσδιορισμό της αδιπονεκτίνης, της λεπτίνης και των IL-6 και IL-8,
ζητήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό, κατά τους μήνες 0, 6 και 18, ταυτόχρονα με
τη μηνιαία αιμοληψία ρουτίνας της κλινικής, να γίνει επιπλέον αιμοληψία στους
ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα, και το αίμα του καθενός τοποθετήθηκε σε τρία
πηκτικά φιαλίδια των 4,5ml. Τα φιαλίδια παρέμειναν για περίπου μισή ώρα σε
θερμοκρασία δωματίου για να πήξει το αίμα και στη συνέχεια έγινε φυγοκέντριση σε
ψυχόμενη φυγόκεντρο, MULTIFUGE, Cryofuge 5500i, Kendro laboratory products,
Germany, στις 3000 στροφές, για 10 λεπτά, στους 5-6οC. Ο υπερκείμενος ορός κάθε
ασθενούς αναρροφήθηκε με πιπέτα Transferpette των 1000ml, διανεμήθηκε σε 4-5
κωδικοποιημένα φιαλίδια eppedorfs, τα οποία αποθηκεύτηκαν για περίπου μία βδομάδα
στους -20οC, σε κατάψυξη της Μονάδας του Τεχνητού Νεφρού και έπειτα στους -80οC
σε κατάψυξη της Ιατρική σχολή, στο Εργαστήριο Νεφρολογίας, μέχρι την ανάλυση τους.
Οι

συγκεντρώσεις

λεπτίνης

και

αδιπονεκτίνης

ορού

προσδιορίστηκαν

με

Ανοσοπροσροφητική Ανάλυση Στερεάς Φάσεως με Σύνδεση Ενζύμου (enzyme-linked
immunosorbent assay, ELISA) (R&D Systems, Inc, Minneapolis, USA), ενώ η IL-6 και η
IL-8 μετρήθηκαν με

εμπορικά διαθέσιμο κιτ χημειοφωταύγειας σε αναλυτή
105

χημειοφωτάυγειας Immulite 1000 (Siemens Medical Solutions Diagnostics Limited,
UK).
δ.1. Προσδιορισμός συγκέντρωσης Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης ορού
Οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης ορού των ασθενών
πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας – Βιοχημείας, της Ιατρικής
Σχολής του Παν/μιου Κρήτης, με τη μέθοδο ELISA.
Αρχή της μεθόδου ELISA
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον ποσοτικό ανοσοενζυματικό προσδιορισμό τύπου
«σάντουιτς» (quantitative sandwich enzyme immunoassay technique). Στις τεχνικές των
ανοσοδοκιµασιών χρησιμοποιούνται σηµασµένα αντισώματα για την ανίχνευση
αντιγόνων και αντισωμάτων. Στην ELISA γίνεται χηµική σύνδεση ενός ένζυμου µε το
αντίσωμα ή το αντιγόνο. Συγκεκριμένα, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την ολική
Αδιπονεκτίνη και Λεπτίνη αντίστοιχα έχει τοποθετηθεί σε ένα ειδικό μικρό πιάτο
(Εικόνα 5). Προστίθεται η άγνωστη ποσότητα αντιγόνου (αδιπονεκτίνη και λεπτίνη
αντίστοιχα), η οποία δεσμεύεται από το ακινητοποιημένο αντίσωμα. Το πιάτο ξεπλένεται
για ν’ απομακρυνθούν ουσίες, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτεί, κι ένα ειδικό, για την
αδιπονεκτίνη και λεπτίνη αντίστοιχα, μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο με ένζυμο
προστίθεται για να δεσμευτεί από το αντίστοιχο αντιγόνο. Ακολουθεί πλύσιμο για ν’
απομακρυνθούν οι αδέσμευτες ουσίες και ένα διάλυμα προστίθεται, ως χημικό
υπόστρωμα, το οποίο με τη βοήθεια του ενζύμου υφίσταται χρωματική αλλαγή, ανάλογη
της ποσότητας αδιπονεκτίνης ή λεπτίνης που έχει δεσμευτεί αρχικά. Η χρωματική
αλλαγή διακόπτεται και βάσει της έντασης του χρώματος που έχει αναπτυχθεί, με τη
βοήθεια φασματοφωτόμετρου υπολογίζεται η ποσότητα του αντιγόνου (Εικόνα 6)
(Manuals of “Human Total Adiponectin/Acrp30 Immunoassay” and “Human Leptin”;
[474].

Εικόνα 5. Ειδικό μικροπιάτο με 96 πηγαδάκια για ELISA
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Εικόνα 6. Μέθοδος ELISA

δ.1.1. Αδιπονεκτίνη
Αρχικά το kit αδιπονεκτίνης βγήκε από τη συντήρηση (4-6οC) και οι οροί αίματος
των ασθενών από την κατάψυξη (-80οC) και παρέμειναν 15 λεπτά ώστε οι οροί και τα
αντιδραστήρια να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Φιαλίδια eppedorfs του 1 ml
κωδικοποιήθηκαν, βάσει του κωδικού του αίματος που είχε δοθεί σε κάθε ασθενή. Για
την αραίωση των δειγμάτων, αναρροφήθηκαν με πιπέτα Tranferpette των 100-1000 μl,
396μl διαλύτη βαθμονόμησης (calibrator diluent) RD6-39, τα οποία τοποθετήθηκαν στα
φιαλίδια eppedorfs και με πιπέτα Tranferpette των 2-200 μl, προστέθηκαν 4 μl ορού
αίματος (αραίωση 1:100). Στον ορό είχε προηγηθεί ανάδευση σε αναδευτήρα Blanbinco,
ώστε να επιτευχθεί ομογενοποίηση του δείγματος. Στις πιπέτες γινόταν αλλαγή των tips
για κάθε ορό ασθενούς. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε το πλάνο για τα 96 πηγαδάκια (wells)
του ειδικού πιάτου από πολυστυρένιο, επικαλυμμένου από μονοκλωνικό αντίσωμα
επίμυος, που αναγνωρίζει την ολική αδιπονεκτίνη.
Πρότυπα διαλύματα αδιπονεκτίνης
Η δημιουργία των διαλυμάτων αδιπονεκτίνης διαφορετικών συγκεντρώσεων
έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο του kit της αδιπονεκτίνης. Το μητρικό διάλυμα (stock
solution) αδιπονεκτίνης 250 ng/ml δημιουργήθηκε προσθέτοντας 2 ml διαλύτη RD6-39
στο φιαλίδιο με την πρότυπη λυοφιλοποιημένη (standard) αδιπονεκτίνη. Το φιαλίδιο
αναδεύτηκε ελαφρά για περίπου 15 λεπτά για να επιτευχθεί πλήρης επαναφορά της
αδιπονεκτίνης στην υγρή μορφή και στη συνέχεια έγιναν οι αραιώσεις. Σε επτά
σωληνάρια προστέθηκαν 200 μl διαλύτη RD6-39, ενώ από το μητρικό διάλυμα
αναρροφήθηκαν 200 μl και προστέθηκαν στο πρώτο σωληνάριο, έγινε καλή ανάδευση,
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αναρροφήθηκαν 200 μl και προστέθηκαν στο δεύτερο σωληνάριο κ.ο.κ. μέχρι το 6ο
σωληνάριο, ενώ στο 7ο σωληνάριο παρέμεινε μόνο ο διαλύτης RD6-39 που
χρησιμοποιήθηκε ως μηδενικό (blank) διάλυμα. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων
αδιπονεκτίνης που δημιουργήθηκαν απ’ αυτές τις αραιώσεις ήταν: 125 ng/ml, 62,5
ng/ml, 31,2 ng/ml, 15,6 ng/ml, 7,8 ng/ml, 3,9 ng/ml και 0 ng/ml, όπως φαίνεται στην
παρακάτω Εικόνα 7.

Εικόνα 7. Διαδοχικές αραιώσεις διαλύματος αδιπονεκτίνης

Σε κάθε πηγαδάκι αρχικά τοποθετήθηκαν 100 μl από το διαλύτη (assay diluent)
RD1W.

Στη συνέχεια προστέθηκαν από 50 μl στα πηγαδάκια, blank διαλύματος,

πρότυπων διαλυμάτων αδιπονεκτίνης και δειγμάτων, τα οποία προηγουμένως είχαν
αναδευτεί. Το πιάτο με τα πηγαδάκια καλύφθηκε με την ειδική ταινία που περιείχε το κιτ
και παρέμεινε για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου για επώαση. Μετά το πέρας των δύο
ωρών ξεπλύθηκαν τα πηγαδάκια τέσσερις φορές με 400 μl ρυθμιστικού διαλύματος
πλύσης (wash buffer), το οποίο δημιουργήθηκε αναμιγνύοντας 20 ml συμπυκνωμένου
wash buffer με 480 ml απιονισμένου νερού, βάσει πρωτοκόλλου. Έπειτα, προστέθηκαν
200 μl από το διάλυμα σύζευξης (conjugate) σε όλα τα πηγαδάκια και το πιάτο παρέμεινε
άλλες δύο ώρες για επώαση, δηλ. για σύζευξη του αντισώματος με το αντιγόνο
(αδιπονεκτίνη). Ακολούθησε πλύσιμο του πιάτου πάλι τέσσερις φορές με 400 μl wash
buffer. Το διάλυμα υποστρώματος (substrate solution) δημιουργήθηκε από το
αντιδραστήριο Α και το αντιδραστήριο Β σε αναλογία 1:1, απ’ το οποίο προστέθηκαν
200 μl σε όλα τα πηγαδάκια και το πιάτο τοποθετήθηκε σε σκοτεινό μέρος για 30 λεπτά,
όπου όλα τα δείγματα και τα δείγματα ελέγχου εμφάνισαν μία απόχρωση του μπλε. Στη
συνέχεια, προστέθηκαν 50 μl από το διάλυμα τερματισμού της αντίδρασης (stop
solution) σε κάθε πηγαδάκι, και έγινε ανάδευση με πιπέτα για ομογενοποίηση των
διαλυμάτων. Τέλος, το πιάτο παρέμεινε για ακόμα 15 λεπτά και στη συνέχεια
τοποθετήθηκε στο φασματοφωτόμετρο (Bio-Rad, model 550, microplate reader). Η
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πρώτη μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε μήκος κύματος 450 nm και η δεύτερη στα 450620 nm. Η καμπύλη αναφοράς σχηματίστηκε από τις απορροφήσεις των πρότυπων
διαλυμάτων αδιπονεκτίνης.
δ.1.2. Λεπτίνη
Αρχικά το kit λεπτίνης βγήκε από τη συντήρηση (4-6οC) και οι οροί αίματος των
ασθενών από την κατάψυξη (-80οC) και παρέμειναν 15 λεπτά ώστε οι οροί και τα
αντιδραστήρια να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Φιαλίδια eppedorfs του 1 ml
κωδικοποιήθηκαν, βάσει του κωδικού του αίματος που είχε δοθεί σε κάθε ασθενή.
Παρασκευάστηκαν 100 μl διαλύτη βαθμονόμησης RD5P(1Χ) προσθέτοντας 20 μl
συμπυκνωμένου διαλύτη RD5P σε 80 μl απιονισμένου νερού. Για την αραίωση των
δειγμάτων, αναρροφήθηκαν 396 μl διαλύτη RD5P με πιπέτα Tranferpette 100-1000μl, τα
οποία

τοποθετήθηκαν

στα

eppedorfs,

ενώ

με

πιπέτα

Tranferpette

2-200μl

αναρροφήθηκαν και προστέθηκαν 4 μl ορού αίματος (αραίωση 1:100). Στον ορό είχε
προηγηθεί ανάδευση σε αναδευτήρα Blanbinco, ώστε να επιτευχθεί ομογενοποίηση του
δείγματος. Στις πιπέτες γινόταν αλλαγή των tips για κάθε ορό ασθενούς. Στη συνέχεια
σχεδιάστηκε το πλάνο για τα 96 πηγαδάκια (wells) του ειδικού πιάτου από
πολυστυρένιο, επικαλυμμένου από μονοκλωνικό αντίσωμα επίμυος που αναγνωρίζει τη
λεπτίνη.
Πρότυπα διαλύματα λεπτίνης
Η δημιουργία των διαλυμάτων λεπτίνης διαφορετικών συγκεντρώσεων έγινε
σύμφωνα με το πρωτόκολλο του kit της λεπτίνης. Το μητρικό διάλυμα (stock solution)
λεπτίνης 10.000 pg/ml δημιουργήθηκε προσθέτοντας 1 ml απιονισμένου νερού στο
φιαλίδιο με την πρότυπη λυοφιλοποιημένη (standard) λεπτίνη. Το φιαλίδιο αναδεύτηκε
ελαφρά για περίπου 15 λεπτά για να επιτευχθεί πλήρης επαναφορά της λεπτίνης στην
υγρή μορφή και στη συνέχεια έγιναν οι αραιώσεις. Σε οκτώ σωληνάρια έγιναν οι
αραιώσεις της λεπτίνης. Στο πρώτο σωληνάριο προστέθηκαν 900 μl διαλύτη RD5P(1Χ),
ενώ σε όλα τα υπόλοιπα προστέθηκαν 500 μl. Από το μητρικό διάλυμα αναρροφήθηκαν
100 μl και προστέθηκαν στο πρώτο σωληνάριο δημιουργώντας διάλυμα λεπτίνης 1000
pg/ml, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης. Έγινε
καλή ανάδευση, αναρροφήθηκαν 500 μl και προστέθηκαν στο δεύτερο σωληνάριο κ.ο.κ.
μέχρι το 7ο σωληνάριο, ενώ στο 8ο σωληνάριο παρέμεινε μόνο ο διαλύτης RD5P(1Χ)
που θεωρήθηκε το μηδενικό (blank) διάλυμα. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων
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λεπτίνης που δημιουργήθηκαν μ’ αυτές τις αραιώσεις ήταν: 1000 pg/ml, 500 pg/ml, 250
pg/ml, 125 pg/ml, 62,5 pg/ml, 31,2 pg/ml, 15,6 pg/ml και 0 pg/ml, όπως φαίνεται στην
παρακάτω Εικόνα 8.

Εικόνα 8. Διαδοχικές αραιώσεις διαλύματος λεπτίνης

Σε κάθε πηγαδάκι τοποθετήθηκαν 100 μl από το διαλύτη (assay diluent) RD1-19.
Στη συνέχεια προστέθηκαν στα πηγαδάκια από 100 μl, blank διαλύματος, πρότυπων
διαλυμάτων λεπτίνης και δειγμάτων, τα οποία προηγουμένως είχαν αναδευτεί. Το πιάτο
με τα πηγαδάκια καλύφθηκε με την ειδική ταινία που περιείχε το kit και παρέμεινε για 2
ώρες σε θερμοκρασία δωματίου για η επώαση.
Μετά το πέρας των δύο ωρών ξεπλύθηκαν τα πηγαδάκια τέσσερις φορές με 400 μl
ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης (wash buffer), το οποίο δημιουργήθηκε αναμιγνύοντας
20 ml συμπυκνωμένου wash buffer με 480 ml απιονισμένου νερού, βάσει πρωτοκόλλου.
Έπειτα, προστέθηκαν 200 μl από το διάλυμα σύζευξης (conjugate) σε όλα τα πηγαδάκια
και το πιάτο παρέμεινε άλλη μία ώρα για επώαση, δηλ. για σύζευξη του αντισώματος με
το αντιγόνο (λεπτίνη). Ακολούθησε πλύσιμο του πιάτου πάλι τέσσερις φορές με 400 μl
wash buffer. Το διάλυμα υποστρώματος (substrate solution) δημιουργήθηκε από το
αντιδραστήριο Α και το αντιδραστήριο Β σε αναλογία 1:1, απ’ το οποίο προστέθηκαν
200 μl σε όλα τα πηγαδάκια και το πιάτο τοποθετήθηκε σε σκοτεινό μέρος για 30 λεπτά,
όπου όλα τα δείγματα και τα δείγματα ελέγχου εμφάνισαν μία απόχρωση του μπλε. Στη
συνέχεια, προστέθηκαν 50 μl από το διάλυμα τερματισμού της αντίδρασης (stop
solution) σε κάθε πηγαδάκι, και έγινε ανάδευση με πιπέτα για ομογενοποίηση των
διαλυμάτων. Τέλος, το πιάτο παρέμεινε για ακόμα 15 λεπτά και στη συνέχεια
τοποθετήθηκε στο φασματοφωτόμετρο (Bio-Rad, model 550, microplate reader). Η
πρώτη μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε μήκος κύματος 450 nm και η δεύτερη στα 450620 nm. Η καμπύλη αναφοράς σχηματίστηκε από τις απορροφήσεις των πρότυπων
διαλυμάτων λεπτίνης.
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δ.2. Προσδιορισμός συγκέντρωσης ορού IL-6 και IL-8
Οι μετρήσεις των IL-6 και IL-8 έγιναν στο Βιοχημικό Εργαστήριο του
Νοσοκομείου με τον αναλυτή Ενζυμικά Ενισχυμένης Χημειοφωταύγειας, Immulite 1000
(Siemens, Medical Solutions, Diagnostics Flanders, NJ 07836, P/N: 650209), σύμφωνα
με τα πρωτόκολλα των κιτ Ιmmulite/Ιmmulite 1000 IL-6 και Ιmmulite/Ιmmulite 1000 IL8, βάσει του φαινομένου της χημειοφωταύγειας. Το Ιmmulite/Ιmmulite 1000 IL-6 είναι
μια

σταθερής

φάσης,

καθορισμένη

από

ένζυμο,

χημειοφωταυγική

διαδοχική

ανοσομετρική ανάλυση (solid-phase, enzyme-labeled, chemiluminescent sequential
immunometric assay), ενώ το Ιmmulite/Ιmmulite 1000 IL-8 είναι μια σταθερής φάσης, 2
θέσεων

χημειοφωταυγική

ανοσομετρική

ανάλυση

(solid-phase,

two-site

chemiluminescent immunometric assay).
Αρχή της μεθόδου της Χημειοφωταύγειας
Η

μέθοδος

αυτή

βασίζεται

σε

μια

ανοσοενζυμική

αντίδραση, κατά την οποία το δείγμα εισάγεται αυτόματα στο ειδικό 'δοχείο', το
οποίο περιέχει ένα σφαιρίδιο επικαλυμμένο με ειδικό για την εκάστοτε ανάλυση
ένζυμο. Προστίθεται υπόστρωμα που εκπέμπει χημειοφωταύγεια και η εκπομπή
του φωτός μετριέται σε μετρητή φωτονίων υψηλής ευαισθησίας (Εικόνα 9). Η
συγκέντρωση υπολογίζεται βάσει πρότυπης εσωτερικής καμπύλης βαθμονόμησης και τα
αποτελέσματα δίνονται σε pg/ml. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 2 pg/ml για
τις ιντερλευκίνες 6 και 8.
Η αυξανόμενη δημοτικότητα της χημειοφωταύγειας οφείλεται στην υψηλή
ευαισθησία ανίχνευσης. Μερικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι αποτελεί ένα
κλειστό σύστημα που μετράει φως και ευκολότερα δέχεται παρεμβολές από την ποιότητα
του αίματος που αναλύεται, π.χ. αιμολυμένος ή λιπαιμικός ορός. Τυχαία σφάλματα είναι
πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και συμβαίνουν συχνά όταν φυσαλίδες αέρα τυχαία
παράγονται μέσα στα σωληνάρια του συστήματος, οδηγώντας σε ψευδώς χαμηλές ή
ψηλές τιμές.
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Εικόνα 9. Αρχή του φαινομένου της χημειοφωταύγειας

ε. Αξιολόγηση Θρέψης-Φλεγμονής - ΠΕΔ
Η αξιολόγηση της θρέψης και της φλεγμονής έγινε βάσει της προτεινόμενης
μεθοδολογίας διάγνωσης του συνδρόμου ΠΕΔ[1], δηλ. της ταυτόχρονης συνύπαρξης
ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και διατροφικών κριτηρίων (≥3 κριτήρια). Σύμφωνα με
αυτήν τη διαγνωστική κλίμακα, για να εκτιμηθεί ένας ασθενής με ΠΕΔ θα πρέπει να
πληροί τα κριτήρια σε τουλάχιστον 3 από τις 4 αναφερόμενες κατηγορίες (δηλ.
συγκεντρώσεις ορού, σωματική μάζα, μυϊκή μάζα και διατροφική πρόσληψη) και
τουλάχιστον 1 κριτήριο από κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες (Πίνακας 2, Κεφ.1). Από
τα προτεινόμενα κριτήρια, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν α) από τους βιοχημικούς
δείκτες η αλβουμίνη <3,8 g/dL, η προαλβουμίνη <30mg/dL και η χοληστερόλη ορού
<100 mg/dL, β) η μείωση της μυϊκής επιφάνειας του βραχίονα (ΑΜΑ) >10% σε σχέση
με την 50η εκ.θέση ΑΜΑ του πληθυσμού αναφοράς για την εκτίμηση της μυϊκής μάζας
και γ) για την εκτίμηση της σωματικής μάζας ο ΔΜΣ <23, και το ποσοστό σωματικού
λίπους (BF) <10%. Η τέταρτη κατηγορία που αφορά στη διατροφική πρόσληψη δεν έχει
μελετηθεί. Επιπλέον, από τα δυνητικά διαγνωστικά εργαλεία υπό εξέλιξη, που
προτείνουν ο Fouque κ.συν. (Πίνακας 3, Κεφ.1), στην έρευνα μας εξετάστηκαν, i) η
σύσταση σώματος μέσω της ανάλυσης ΒΙΑ, ii) οι συγκεντρώσεις ορού τρανσφερρίνης
και τριγλυκεριδίων, iii) η ορμόνη λεπτίνη, iv) οι φλεγμονώδεις δείκτες CRP και IL-6, και
v) το ερωτηματολόγιο MIS. Βάσει αυτών των κριτηρίων, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε
τρεις κατηγορίες: 1. με διαγνωσμένη ΠΕΔ (≥3 κριτήρια ΠΕΔ), 2. με κίνδυνο ν’
αναπτύξουν ΠΕΔ (1-2 κριτήρια ΠΕΔ) και 3. με καλή θρέψη (0 κριτήρια ΠΕΔ).
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1.2.2. Στατιστική ανάλυση
Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν συνήθως με τη μορφή μέση τιμή ± τυπική
απόκλιση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και η διάμεσος. Οι διακριτές
μεταβλητές εκφράστηκαν με τη μορφή συχνότητας και % συχνότητας. Για τα δεδομένα
της επιβίωσης χρησιμοποιήθηκε η μορφή διάμεσος (95% διάστημα εμπιστοσύνης) ή
μέση τιμή (95% διάστημα εμπιστοσύνης). Για τυχόν διαφορές μεταξύ μέσων τιμών δύο
ομάδων χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t-test)
και το αντίστοιχο μη παραμετρικό Mann-Whitney, όπου ήταν απαραίτητο.

Για τις

συγκρίσεις μέσων τιμών σε περισσότερες από δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκε ανάλυση
διακύμανσης (one-way ANOVA) ή το αντίστοιχο μη παραμετρικό Kruskal–Wallis. Οι
συσχετίσεις μεταξύ συνεχών μεταβλητών ελέγχθηκαν με τη χρήση των Pearson’s και
Spearman’s rho, ενώ ο αντίστοιχος έλεγχος χ2 του Pearson’s χρησιμοποιήθηκε για τις
διακριτές μεταβλητές.
Η εκτίμηση των επιπέδων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης σε σχέση με μετρώμενες
δημογραφικές και κλινικές παραμέτρους έγινε με τη χρήση πολυμεταβλητής ανάλυσης
παλινδρόμησης (multiple linear regression). Σε ό,τι αφορά στις συγκρίσεις μεταξύ των
επαναληπτικών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των επαναληπτικών μετρήσεων
διακύμανσης (repeated measurements ANOVA).
Για την εκτίμηση των δεδομένων επιβίωσης αρχικά χρησιμοποιήθηκε η αδρή συσχέτιση
του Pearson’s χ2. Η παρουσίαση των δεδομένων επιβίωσης έγινε με καμπύλες επιβίωσης
Kaplan –Meier και για την εκτίμηση των στις καμπύλες και τους χρόνους επιβίωσης
εφαρμόσθηκε ο έλεγχος log-rank (Mantel-Cox test). Ο κίνδυνος επιβίωσης (Hazard ratio)
υπολογίστηκε με τη χρήση μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών μοντέλων αναλογικού
κινδύνου του Cox (Cox regression proportional models). Τιμή p < 0,05 θεωρήθηκε
στατιστικά σημαντική για διαφορές τιμών που ελέγχθηκαν με τις παραπάνω μεθόδους.
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS
Statistics 20.0 για τα Windows (SPSS, Inc, Chicago IL, USA), καθώς και το λογιστικό
φύλο EXCEL 2007.
1.3. Αποτελέσματα
Λόγω των πολλών μεταβλητών που εξετάστηκαν και των επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων τους, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν πολλά και αντίστοιχα πολλοί είναι
οι πιθανοί τρόποι για ν’ αναλυθούν. Η ανάλυση που επιλέχτηκε πιστεύουμε ότι, αφενός
εστιάζει στα κύρια ερωτήματα της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
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των ερευνητικών δεδομένων και αναδεικνύει τον όγκο της έρευνας. Κάθε επιμέρους
θεματική ενότητα που εξετάστηκε στην παρούσα εργασία, π.χ. ανθρωπομετρήσεις,
ανάλυση ΒΙΑ, δείκτες θρέψης, δείκτες φλεγμονής επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση, η
οποία δε θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί, κυρίως για να μη χαθούν οι κεντρικοί
στόχοι της έρευνας.
Στον πίνακα 11 που ακολουθεί γίνεται μια περιγραφή του δείγματος των
αιμοκαθαιρόμενων και περιτοναϊκών ασθενών, που συμμετείχαν στη μελέτη, στην
αρχική καταγραφή, ως προς τα

επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά

χαρακτηριστικά τους. Επίσης, καταγράφονται οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων
ασθενών.
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Πίνακας 11. Επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των αιμοκαθαιρόμενων
(ΑΜΚ) και περιτοναϊκών (ΠΚ) ασθενών στην αρχική καταγραφή

Χαρακτηριστικά

Ασθενείς σε
ΑΜΚ
(Ν=47)

Ασθενείς σε
ΠΚ
(Ν=27)

Σύνολο n=74

P

63 ± 14
28 (59,6)/ 19 (40,4)
3 (6,4)
10 (21,3)
80 ± 53
14 (29,8)/33 (70,2)
91 ± 15
28 (59,6)
25 (53,2)
6 (12,8 )
13 (27,7)

58 ± 16
13 (48,1)/14 (51,9)
11 (40,7)
5 (18,5)
44 ± 37
19 (70,4)/ 8 (29,6)
100 ± 17
17 (63,0)
16 (59,3)
1 (3,7)
12 (44,4)

61 ± 15
41 (55,4)/33 (44,6)
14 (18,9)
15 (20,3)
67 ± 51
44,6/55,4
94 ± 16
60,8
41 (55,4)
7 (9,5)
25 (33,8)

0,234
0,341
<0,001
0,776
0,001
0,001
0,029
0,774
0,200
0,142
0,555

25,8 ± 3,6
9,7 ± 3,0
16,1 ± 2,0
5,6 ± 1,2
95,1 ± 10,9
1,5 ± 0,8
28,6 ± 4,4
23,7 ± 3,4
45,8 ± 13,7

25,9 ± 4,1
8,4 ± 3,1
17,5 ± 2,1
5,6 ± 1,2
94,3 ± 11,5
1,7 ± 0,,8
29,3 ± 3,6
24,1 ± 28
46,8 ± 10,4

25,8 ± 3,8
9,3 ± 3,1
16,6 ± 2,2
5,6 ± 1,2
94,8 ± 11,1
1,6 ± 0,8
28,9 ± 4,1
23,9 ± 3,2
46,1 ± 12,5

0,862
0,088
0,005
0,991
0,760
0,238
0,498
0,999
0,870

0,7 (0,3-6,4)
7,2 (2-50,1)
13,8 (5-47,2)
711 ± 411
5,2 ± 2,6

0,3 (0,3-1,9)
4,5 (2-50,4)
11,6 (6,2-46,1)
341 ± 230
4,8 ± 3,2

0,5 (0,3-6,4)
5,8 (2-50,4)
13,4 (5-47,2)
555 ± 390
5,1 ± 2,8

0,013
0,013
0,724
<0,001
0,544

Επιδημιολογικά και Κλινικά
Ηλικία (ys)
Φύλο (άνδρες/γυναίκες, n, %)
Διαβήτης (n, %)
CVD (n, %)
Διάρκεια κάθαρσης (μήνες)
Διάλυμα Ca (Χαμηλό/Υψηλό, n,%)
Μέση Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
Υπέρταση (n, %)
β-αναστολείς (n, %)
ACEIs + ARBs (n, %)
CCB (n, %)
Ανθρωπομετρικά
ΔΜΣ (kg/m2)
FMI (kg/m2)
FFMI (kg/m2)
Γωνία φάσης, φ
Περίμετρος Μέσης (cm)
Δερματοπτυχή Τρικεφάλου (cm)
Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Επιφάνεια Βραχίονα (cm2)
Φλεγμονώδη
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (mg/dl)
Ιντερλευκίνη-6 (pg/ml)
Ιντερλευκίνη-8 (pg/ml)
Φερριτίνη (ng/ml)
Σκορ Δυσθρεψίας – Φλεγμονής,
(MIS)
Θρέψης και Βιοχημικά
Αλβουμίνη (g/dl)
4,0 ± 0,4
3,8 ± 0,5
3,9 ± 0,4
Προαλβουμίνη (mg/dl)
30 ± 9
30 ± 10
30 ± 10
Αιμοσφαιρίνη (g/dl)
11,9 ± 1,3
12,4 ± 6
12,1 ± 3,8
Τρανσφερρίνη (mg/dl)
158 ± 32,9
182 ± 38,9
167 ± 36,9
Κρεατινίνη (mg/dl)
8,8 ± 2,5
8,9 ± 2,9
8,8 ± 2,7
Ολική χοληστερόλη (mg/dl)
164 ± 36,9
177,9 ± 47
170,5 ± 45,6
HDL χοληστερόλη (mg/dl)
44,7 ± 12,1
52,4 ± 17
47,5 ± 14,5
LDL χοληστερόλη (mg/dl)
83,7 ± 29,9
86,1 ± 38,3
84,6 ± 33
Τριγλυκερίδια (mg/dl)
183 (54-557)
166 (79-524)
176 (54-557)
Παραθορμόνη (pg/ml)
121 (26,1-807)
132 (10-504)
121 (10-807)
Ασβέστιο (mg/dl)
9,5 ± 0,7
8,9 ± 0,6
9,3 ± 0,7
Μαγνήσιο (mg/dl)
2,5 ± 0,4
2,6 ± 0,5
2,5 ± 0,4
Φώσφορος (mg/dl)
5,2 ± 1,7
5,2 ± 1,6
5,2 ± 1,6
Αδιπονεκτίνη (μg/ml)
19,8 (1,5-65)
22,1 (9,5-70,5)
20 (1,5-70,5)
Λεπτίνη (ng/ml)
10,7 (0,3-98,3)
23 (3,8-161,8)
14,1 (0,3-161,8)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές εκφράζονται ως μέσος όρος ± SD ή διάμεσος (ενδοτεταρτημοριακό εύρος).
Συντομογραφίες: CVD, καρδιαγγειακή νόσος; ACEI’s, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης;
ARBs, αναστολείς του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης; CCB, αναστολείς διαύλων ασβεστίου; ΔMΣ, Δείκτης Μάζας
Σώματος; FMI, Δείκτης Λιπώδους Μάζας; FFMI, Δείκτης Ελεύθερης Λίπους Μάζας
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0,022
0,661
0.400
0,006
0,817
0,164
0,027
0,764
0,951
0,274
0,001
0,188
0,994
0,035
0,005

Το δείγμα (n=74) αποτελούνταν από 47 αιμοκαθαιρόμενους (ΑΜΚ) (27 άνδρες και 20
γυναίκες) και 27 περιτοναϊκούς (ΠΚ) ασθενείς (13 άνδρες και 14 γυναίκες), με μέση
ηλικία 61±15 χρόνια. Στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα επιδημιολογικά
και κλινικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ασθενών σε ΑΜΚ και ΠΚ παρατηρούνται στην
αυξημένη συχνότητα ύπαρξης διαβήτη (6,4 vs 40,7%, p<0,001) και στην υψηλότερη
μέση αρτηριακή πίεση (91±15 vs 100±17mmHg, p=0,029), καθώς και στο μικρότερο
χρόνο σε κάθαρση (80±53 vs 44±37 μήνες, p=0,001) των ασθενών σε ΠΚ. Όσον αφορά
τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι ασθενείς σε ΑΜΚ εμφάνισαν σημαντικά
χαμηλότερο δείκτη ελεύθερης λίπους μάζας σώματος (FFMI) έναντι των ασθενών σε ΠΚ
(16,1±2,0 vs 17,5±2,1, p=0,005), και υψηλότερες συγκεντρώσεις στους δείκτες
φλεγμονής, με στατιστικά σημαντική διαφορά στη CRP [0,7 (0,3-6,4) vs 0,3 (0,3-1,9)
mg/dl, p=0,013], στην IL-6 [7,2 (2-50,1) vs 4,5 (2-50,4) pg/ml, p=0,013] και στη
φερριτίνη (711±411 vs 341±230 ng/ml, p<0,001). Στους βιοχημικούς δείκτες, στατιστικά
σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στις υψηλότερες συγκεντρώσεις αλβουμίνης (4,0±0,4
vs 3,8±0,5 g/dl, p=0,022) και ασβεστίου ορού (9,5±0,7 vs 8,9±0,6 mg/dl, p=0,001) και
στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις τρανσφερρίνης (158±32,9 vs 182±38,9 mg/dl,
p=0,006), HDL χοληστερίνης (44,7±12,1 vs 52,4±17 mg/dl, p=0,027), αδιπονεκτίνης
[19,8 (1,5-65) vs 22,1 (9,5-70,5) μg/ml, p=0,035] και λεπτίνης ορού [10,7 (0,3-98,3) vs
23 (3,8-161,8) ng/ml, p=0,005] στους ασθενείς σε ΑΜΚ έναντι αυτών σε ΠΚ. Για την
αξιολόγηση της θρέψης και φλεγμονής του δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν τα
προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια της ΠΕΔ[1], όπου οι ασθενείς χωρίστηκαν με δική
μας πρωτοβουλία σε 3 κατηγορίες: με διαγνωσμένη ΠΕΔ (≥ 3 κριτήρια), με κίνδυνο ν’
αναπτύξουν ΠΕΔ (1-2 κριτήρια) και με καλή θρέψη (0 κριτήρια) (Πίνακας 12).
Πίνακας 12. Επιπολασμός της ΠΕΔ στους ασθενείς σε ΑΜΚ και ΠΚ στην αρχική καταγραφή
Διάγνωση της ΠΕΔ

Ασθενείς σε ΑΜΚ

Ασθενείς σε ΠΚ

Σύνολο

(Ν=47)

(Ν=27)

(Ν=74)

i, ΠΕΔ (≥ 3 κριτήρια)

4 (8,5%)

6 (22,2%)

10 (13,5%)

ii, Κίνδυνος για ΠΕΔ

33 (70,2%)

16 (59,3%)

49 (66,2%)

10 (21,3%)

5 (18,5%)

15 (20,3%)

P
0,251

(1-2 κριτήρια)
iii, Καλή Θρέψη
(0 κριτήρια)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, μόνο 10 άτομα από το δείγμα μας διεγνώσθησαν με ΠΕΔ,
15 άτομα σε καλή κατάσταση θρέψης και 49 άτομα με κίνδυνο ν’ αναπτύξουν ΠΕΔ.
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Υψηλότερο ποσοστό ύπαρξης του συνδρόμου (22,2%) παρουσίασαν οι ασθενείς σε ΠΚ
έναντι αυτών σε ΑΜΚ (8,5%) και ταυτόχρονα μικρότερο ποσοστό ασθενών σε καλή
θρέψη (18,5% vs 21,3%), χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικώς σημαντικές.
Πίνακας 13. Συσχετίσεις της Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης ορού με επιδημιολογικά και
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΧΝΝ-5 στην αρχική καταγραφή
Pearson’s rho

Spearman’s rho

Περίμετρος Μέσης, cm
ΑΜΑ, cm2

Αδιπονεκτίνη,
μg/ml
rho
p
-0,070 0,552
0,111 0,349
0,021 0,858
-,351** 0,002
-,471** 0,000
-0,217 0,066

Λεπτίνη,
ng/ml
rho
p
-0,201
0,085
,389**
0,001
-0,186
0,113
**
,360
0,002
0,082
0,490
-0,079
0,506

Αδιπονεκτίνη,
μg/ml
rho
p
0,060
0,612
0,179
0,127
0,054
0,645
**
-,421
0,000
**
-,516
0,000
-,298*
0,011

Λεπτίνη,
ng/ml
rho
p
-0,069
0,559
,375**
0,001
-0,212
0,070
**
,463
0,000
0,193
0,100
0,107
0,369

FFMI (kg/m2)
FMI (kg/m2)

-0,109 0,357
-,395** 0,000

0,094
,369**

0,001

-,257*
-,379**

0,027
0,001

,244*
,370**

0,036
0,001

Γωνία φάσης, φ

-0,113 0,339

-0,077

0,515

-0,161

0,169

-0,112

0,340

Χαρακτηριστικά
Ηλικία, χρόνια
Φύλο
Χρόνια κάθαρσης
ΔΜΣ (kg/m2)

0,428

Συντομογραφίες: ΔMΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος; AMA, Μυϊκή Επιφάνεια Βραχίονα; FMI, Δείκτης Λιπώδους
Μάζας; FFMI, Δείκτης Ελεύθερης Λίπους Μάζας

Η αδιπονεκτίνη (ΑΔΠΝ) ορού στην αρχική καταγραφή παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τον
Πίνακα 13 (Spearman’s rho), να έχει σημαντικά αρνητική συσχέτιση με ανθρωπομετρικά
χαρακτηριστικά, όπως ο ΔΜΣ (r=-0,421, p≤0,001), η περίμετρο μέσης (r=-0,516,
p≤0,001), η μυϊκή επιφάνεια βραχίονα (ΑΜΑ) (r=-0,298, p=0,011), και οι δείκτες
λιπώδους (FMI) (r=-0,379, p=0,001) και ελεύθερης λίπους μάζας σώματος (FFMI) (r=0,257, p=0,027). Αντίθετα, η λεπτίνη ορού σχετίστηκε θετικά (r=0,375, p=0,001) με τα
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά ΔΜΣ (r=0,463, p≤0,001), FMI (r=0,370, p=0,001) και
FFMI (r=0,244, p=0,036), αλλά και με το φύλο.
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Πίνακας 14. Συσχετίσεις της Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης ορού με δείκτες θρέψης και φλεγμονής
των ασθενών με ΧΝΝ-5 στην αρχική καταγραφή

Pearson's rho
Λεπτίνη,
Αδιπονεκτίνη,
ng/ml
μg/ml

Spearman's rho
Λεπτίνη,
Αδιπονεκτίνη,
ng/ml
μg/ml

Δείκτες Φλεγμονής

rho

p

rho

p

rho

p

rho

p

Ιντερλευκίνη-6, IL-6,
pg/ml
Ιντερλευκίνη-8, IL-8,
pg/ml
CRP, mg/dl

0,003

0,979

-0,149

0,205

-0,047

0,693

-0,126

0,283

,332**

0,004

-0,104

0,378

,235*

0,044

-0,141

0,230

-0,084

0,477

-,280*

-0,071

0,548

-,409**

Φερριτίνη, ng/ml

0,000

0,998

-0,134

0,016
0,292

0,046

0,717

-0,169

0,000
0,181

MIS

0,229

0,049

-0,120

0,389

0,112

0,341

-0,055

0,639

Αλβουμίνη, g/dl

-,310**

0,002

0,989

-,246*

0,356

-0,073
-0,010

0,156
,411**

0,186

0,096
,332**

0,415

0,000

-0,161
-0,019

0,034
0,170
0,874

-0,109

Προ-αλβουμίνη, g/l
Τρανσφερρίνη, TRF, mg/dl

0,007
0,536
0,930

0,004

Ολική Χοληστερίνη, mg/dl
Τριγλυκερίδια, mg/dl

0,121
-0,199

0,303
0,089

0,123
0,086

0,298
0,466

-0,058
-,272*

0,621

0,021
0,057

0,858
0,630

0,040

0,736

Δείκτες Θρέψης

HDL χοληστερόλη, mg/dl

,232

*

0,194

0,097

,271

*

0,019

LDL χοληστερόλη, mg/dl

0,212

0,047
0,069

-0,018

0,881

0,034

0,020
0,775

-0,133

0,259

Κρεατινίνη, mg/dl

-0,075

0,528

0,049

0,680

-0,046

0,699

0,023

0,845

Παραθορμόνη, pg/ml

-0,043

0,714

-0,017

0,884

-0,092

0,434

0,072

0,543

Ασβέστιο, mg/dl
Φώσφορος, mg/dl

*

-,271
0,108

0,020
0,358

*

-,288
-0,101

0,013
0,394

*

-,240
-0,031

0,039
0,796

*

-,234
-0,114

0,045
0,333

Μαγνήσιο, mg/dl

,339**

0,003

0,043

0,716

,242*

0,038

-0,107

0,364

Συντομογραφίες: CRP, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη; MIS, Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής

Στην απλή συσχέτιση (Spearman’s rho) μεταξύ αδιπονεκτίνης και λεπτίνης ορού και
δεικτών φλεγμονής, η ΑΔΠΝ σχετίστηκε θετικά με την IL-8 (r=0,235, p=0,044), ενώ η
λεπτίνη αρνητικά με τη CRP ορού (r=-0,409, p≤0,001). Όσον αφορά στους δείκτες
θρέψης, η ΑΔΠΝ είχε σημαντικά αρνητική συσχέτιση με την αλβουμίνη (r=-0,246,
p=0,034), τα τριγλυκερίδια (r=-0,272, p=0,019) και το ασβέστιο (r=-0,240, p=0,039) και
θετική με την HDL χοληστερίνη (r=0,271, p=0,020) και το μαγνήσιο ορού (r=0,242,
p=0,038), ενώ η λεπτίνη σχετίστηκε θετικά με την τρανσφερρίνη ορού (r=0,332,
p=0,004) και αρνητικά με το ασβέστιο (r=-0,234, p=0,045) (Πίνακας 14).
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Πίνακας 15. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των προγνωστικών
παραγόντων των επιπέδων της αδιπονεκτίνης ορού

Παράμετροι
Σταθερά
ΔΜΣ (kg/m2)
Μαγνήσιο, Mg (mg/dl)
Ασβέστιο, Ca (mg/dl)
Ιντερλευκίνη-8 (pg/ml)
Αλβουμίνη (g/dl)

B
97,268
-1,050
7,996
-4,914
0,318
-6,876

Τυπικό
σφάλμα
22,221
0,359
3,065
1,922
0,136
3,421

Standard
beta
-0,287
0,260
-0,270
0,244
-0,214

P
<0,000
0,005
0,011
0,013
0,022
0,048

Partial
r
-0,334
0,302
-0,296
0,273
-0,237

Συντομογραφίες: ΔMΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος; Standard beta, Τυποποιημένος Συντελεστής παλινδρόμησης β
(beta); r, συντελεστής συσχέτισης

Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, χαμηλότερα επίπεδα ΔΜΣ, αλβουμίνης και
ασβεστίου και υψηλότερα μαγνησίου και ιντερλευκίνης-8 σχετίστηκαν με υψηλότερα
επίπεδα αδιπονεκτίνης (Πίνακας 15). Όταν ο δείκτης ελεύθερης λίπους μάζας (FFΜI)
εισήχθη στο μοντέλο, αντί του ΔΜΣ, ήταν επίσης στατιστικά σημαντικός (τα δεδομένα
δεν παρουσιάζονται).
Πίνακας 16. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των προγνωστικών
παραγόντων των επιπέδων της λεπτίνης ορού

Παράμετροι

B

Τυπικό
σφάλμα

Standard
beta

P

Partial
r

Σταθερά
91,616
27,042
0,001
Δείκτης Λιπώδους Μάζας (kg/m2)
4,445
1,035
0,429
0,000
0,467
Φύλο (Α=1, Γ=2)
17,484
6,242
0,273
0,007
0,326
Είδος Κάθαρσης (ΑΜΚ=1, ΠΚ=2)
17,681
6,334
,0267
0,007
0,325
Ηλικία (ys)
-0,414
0,222
-0,188
0,066
-0,224
Τρανσφερρίνη (mg/dl)
0,187
0,083
0,216
0,027
0,267
Προαλβουμίνη (g/l)
72,258
30,368
0,226
0,020
0,281
CRP (mg/dl)
-0,389
2,821
-0,013
0,891
-0,017
Συντομογραφίες: CRP, C- αντιδρώσα πρωτεΐνη; Standard beta, Τυποποιημένος Συντελεστής παλινδρόμησης β
(beta); r, συντελεστής συσχέτισης

Στον πίνακα 16 φαίνεται ότι το γυναικείο φύλο, η περιτοναϊκή κάθαρση και τα
υψηλότερα επίπεδα τρανσφερρίνης, προαλβουμίνης και δείκτη λιπώδους μάζας (FMI)
σχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης.
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Πίνακας 17. Σύγκριση των επιπέδων Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης ορού μεταξύ των
διαφορετικών ομάδων των κριτηρίων της Πρωτεϊνο-ενεργειακής Δυσθρεψίας (ΠΕΔ) στους
ασθενείς με ΧΝN-5 κατά την αρχική καταγραφή
Αδιπονεκτίνη, μg/ml
<3,8 (N=20)

Μέσος Όρος ± SD *
29,7 ± 16,8

Median **
23,7

>3,8 (Ν=54)

21,1 ± 11,8

19,2

23,6 ± 34,4

11,1

0,016

0,035

0,568

0,100

<0,3 (N=44)

25,1 ± 13,9

21,8

20,4 ± 23,5

13,7

>0,3 (Ν=30)

20,9 ± 13,3

17,7

31,6 ± 41,2

16,2

0,194

0,080

0,143

0,308

30,9 ± 16,5

22,9

16,6 ± 31,6

5,2

20,8 ± 11,8

19,2

27,8 ± 32,0

16,5

0,005

0,011

0,192

0,010

23,4 ± 13,8

20,0

23,4 ± 13,8

20,0

-

-

-

-

29,5 ± 14,9

27,5

16,1 ± 31,4

5,4

21,3 ± 12,8

19,1

28,0 ± 32,0

16,5

0,024

0,013

0,165

0,010

34,8 ± 16,5

31,1

8,3 ± 7,7

5,3

23,5 ± 13,2

20,8

24,7 ± 29,2

14,4

15,6 ± 7,3

13,3

36,9 ± 45,3

18,2

0,002

0,002

0,090

0,042

Κριτήρια ΠΕΔ
Αλβουμίνη, g/dl
(κριτήριο 1 ΠΕΔ)

p
Προ-αλβουμίνη,
g/l
(κριτήριο 2 ΠΕΔ)

p

ΔΜΣ (Kg/m2)

<23 (N=19)

(κριτήριο 3 ΠΕΔ)

>23 (N=55)
p

Σωματικό Λίπος,%
(κριτήριο 4 ΠΕΔ)

<10% (N=0)
>10% (N=74)
p

Μείωση AMA σε
σχέση με 50η εκ.θ.

Λεπτίνη, ng/ml
Μέσος Όρος ±
SD
28,5 ± 25,2

Μείωση>10%
(N=19)
Μείωση <10%
(Ν=55)

γενικού πληθυσμού
p
(κριτήριο 5 ΠΕΔ)
>=3 Κριτήρια
(Ν=10)
Διάγνωση ΠΕΔ
1-2 Κριτήρια
(Ν=49)
0 Κριτήρια
(Ν=15)
p

Median
20,1

Σημείωση: * t-test ** Mann-Whitney
Συντομογραφίες: ΔMΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος; AMA, Μυϊκή Επιφάνεια Βραχίονα

Στα περισσότερα από τα κριτήρια της ΠΕΔ, που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, και
σχετίζονται με επιβαρυμένη κατάσταση θρέψης, οι ασθενείς εμφάνισαν στατιστικώς
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης ορού (Mann-Whitney). Έτσι για ασθενείς
με αλβουμίνη ορού <3,8 και >3,8 g/dl, οι διάμεσες τιμές της αδιπονεκτίνης τους (23,7
και 19,2 μg/ml αντίστοιχα) είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,035). Ομοίως, για
ασθενείς με ΔΜΣ <23 και >23, οι διάμεσες τιμές αδιπονεκτίνης (22,9 και 19,2 μg/ml
αντίστοιχα) διέφεραν σημαντικά (p=0,011), όπως και εξετάζοντας τη μείωση της ΑΜΑ
>10% και <10% της 50ης εκ. θέσης του γενικού πληθυσμού για ηλικία και φύλο, η τιμή
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της αδιπονεκτίνης ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας
(27,5 vs 19,1 μg/ml, p=0,013). Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και
στις τιμές της αδιπονεκτίνης ανάλογα με τον αριθμό των κριτηρίων ΠΕΔ που πληρούσαν
οι ασθενείς (≥3 κριτήρια, 1-2 κριτήρια, 0 κριτήρια), με τις υψηλότερες τιμές να
εμφανίζονται στους ασθενείς που πληρούσαν περισσότερα κριτήρια (31,1 vs 20,8 vs 13,3
μg/ml, p=0,002). Αντίθετα, τα υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης ορού παρατηρήθηκαν στους
ασθενείς με καλύτερη κατάσταση θρέψης, με στατιστικώς σημαντική διαφορά στα άτομα
με ΔΜΣ >23 (16,5 vs 5,2 ng/ml, p=0,010), με μείωση της ΑΜΑ <10% σε σύγκριση με τη
50η εκ. θέση του γενικού πληθυσμού για την ηλικία και το φύλο (16,5 vs 5,4 ng/ml,
p=0,010) και στους ασθενείς που δεν πληρούσαν κανένα κριτήριο ΠΕΔ, έναντι αυτών με
1-2 και ≥3 κριτήρια ΠΕΔ (18,2 vs 14,4 vs 5,3 ng/ml, p=0,042) (Πίνακας 17).
Πίνακας 18. Μεταβολές των επιπέδων ορού Αδιπονεκτίνης, Λεπτίνης και προφλεγμονωδών
κυτταροκινών μεταξύ 1ης, 2ης και 3ης καταγραφής των ασθενών με ΧΝΝ-5
Καταγραφή 1
(μήνας 1)

Καταγραφή 2
(μήνας 6)

Καταγραφή 3
(μήνας 18)

ANOVA
repeated

Mean ± SD Median Mean ± SD Median Mean ± SD Median
19,6 ± 11,1
21,0 ± 10,3 20,6 22,9 ± 14,2 18,5
Αδιπονεκτίνη, ΑΜΚ
19,2
μg/ml
27,0 ± 13,9
22,7
25,2 ± 11,4 23,2 24,8 ± 6,9 24,1
ΠΚ
22,6 ± 12,7
20,0
22,7 ± 10,9 21,5 23,7 ± 11,7 22
Σύνολο
20,0 ± 22,2
34,9 ± 36,8 17,5 22,3 ± 21,0 14,4
Λεπτίνη,
ΑΜΚ
12,8
ng/ml
39,0 ± 44,2
20,7
38,8 ± 41,8 20,6 50,7 ± 41,7 39,1
ΠΚ
27,9 ± 34,1
36,5 ± 38,6 18,8 34,1 ± 34,0 19,9
Σύνολο
15,7
IL-6, pg/ml
9,8 ± 9,0
8,1 ± 6,7
10,6 ± 7,6
ΑΜΚ
7,2
6,4
8,0
7,4 ± 9,9
4,3
8,1 ± 6,5
6,4
8,9 ± 9,0
6,3
ΠΚ
8,8 ± 9,4
8,1 ± 6,6
9,8 ± 8,2
Σύνολο
5,6
6,4
7,4
IL-8, pg/ml
17,7 ± 11,1
14,4
19,4 ± 13,2
14 23,3 ± 16,0 18,6
ΑΜΚ
17,3 ± 11,5
11,9 ± 6,1
13,3 ± 5,4 10,6
ΠΚ
12,3
9,6
17,6 ± 11,2
13,9
16,3 ± 11,4 12,3 19,2 ± 13,6 15,9
Σύνολο
CRP, mg/dl
ΑΜΚ
0,9 ± 0,8
1,2 ± 1,8
0,7 ± 0,9
0,6
0,5
0,4
ΠΚ
0,6 ± 0,5
0,3
1,1 ± 2,6
0,3
0,9 ± 1,7
0,4
Σύνολο
0,8 ± 0,7
0,4
1,1 ± 2,1
0,3
0,8 ± 1,3
0,4
Συντομογραφίες: IL-6, ιντερλευκίνη-6; IL-8, ιντερλευκίνη-8; CRP, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

p
0,094
0,662
0,012
0,101
0,694
0,435
0,020
0,263
0,600
0,360

Friedman's
p
0,017
0,082
0,074
0,007
0,401
0,050
0,042
0,247
0,044
0,539
0,021
0,133
0,043
0,737
0,316

Κατά το χρονικό διάστημα των 18 μηνών της έρευνας, παρατηρείται αυξητική τάση στις
μεταβολές των διάμεσων τιμών ορού της αδιπονεκτίνης, της λεπτίνης και των
προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6 και IL-8 στο σύνολο των ασθενών, αλλά μόνο η
λεπτίνη (friedman’s p=0,050) και η IL-6 (friedman’s p=0,044) παρουσιάζουν
στατιστικώς σημαντική διαφορά, ενώ η CRP διατηρεί σχεδόν σταθερά επίπεδα ορού. Ο
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έλεγχος έγινε αρχικά με την παραμετρική ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
ANOVA και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με τη μη-παραμετρική ανάλυση Friedman. Η
αυξητική τάση των τιμών των εξεταζόμενων ουσιών, συναρτήσει του χρόνου,
εξαφανίζεται όταν οι μεταβλητές εξετάζονται ανά είδος κάθαρσης και όχι στο σύνολο
των ασθενών. Όμως στατιστικώς σημαντικές μεταβολές των κυτταροκινών μεταξύ των
τριών καταγραφών παρατηρούνται, στους μεν αιμοκαθαιρόμενους στην αδιπονεκτίνη
(friedman’s p=0,017), τη λεπτίνη (friedman’s p=0,007), την IL-6 (friedman’s p=0,042)
και τη CRP (friedman’s p=0,043), στους δε περιτοναϊκούς μόνο στην IL-8 (friedman’s
p=0,021) (Πίνακας 18).
Πίνακας 19. Μεταβολές των επιπέδων της Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης ορού σε συσχέτιση με τα
κριτήρια ΠΕΔ και το είδος κάθαρσης*
Καταγραφή 1
Καταγραφή 2
Καταγραφή 3
Mean ± SD
Median Mean ± SD Median Mean ± SD Median
24,73
34,92
38,23
ΑΜΚ >=3 Κριτήρια
ΑΔΠΝ, μg/ml
27,3 ± 4,8
37,7 ± 6,2
49,9 ± 26,8
20,8 ± 12,0
20,78
22,4 ± 8,5
23,38
21,2 ± 9,9
18,62
1-2 Κριτήρια
13,4 ± 6,5
12,55
10,8 ± 4,5
11,61
17,8 ± 9,0
17,23
0 Κριτήρια
35,3 ± 13,5
40,34
31,7 ± 9,9
37,18
26,5 ± 7,1
23,11
ΠΚ >=3 Κριτήρια
26,4 ± 14,1
20,67
25,4 ± 12,1
21,85
25,2 ± 6,8
25,88
1-2 Κριτήρια
18,6 ± 10,2
14,02
16,6 ± 4,5
16,88
20,8 ± 7,2
18,27
0 Κριτήρια
Είδος κάθαρσης F(1, 48)=6,723 p=0,002 ΠΕΔ κριτήρια F(2,48)=3,200 p=0,021, Είδος κάθαρσης x ΠΕΔ κριτήρια
F(2,48)=3,995 p=0,007
8,9
± 13,0
2,53
6,4 ± 5,5
8,18
5,2 ± 6,1
1,76
ΑΜΚ
>=3
Κριτήρια
Λεπτίνη,
22,1
±
24,7
10,63
36,7
±
36,8
18,78
24,7
±
21,3
18,98
1-2
Κριτήρια
ng/ml
18,2 ± 16,9
12,63
40,4 ± 41,6
24,28
21,9 ± 22,5
12,16
0 Κριτήρια
9,7 ± 6,0
6,23
10,5 ± 7,2
9,14
33,7 ± 39,6
9,62
ΠΚ >=3 Κριτήρια
36,2 ± 36,0
30,48
37,3 ± 33,6
30,42
47,6 ± 38,7
38,04
1-2 Κριτήρια
86,6 ± 66,0
66,90
80,0 ± 66,7
39,61
83,6 ± 47,5
101,77
0 Κριτήρια
Είδος κάθαρσης F(1, 48)=1,132 p=0,327 ΠΕΔ κριτήρια F(2,48)=0,677 p=0,609, Είδος κάθαρσης x ΠΕΔ κριτήρια
F(2,48)=0,705 p=0,591
* Όλες οι αναλύσεις έγιναν με προσαρμογή ως προς την ηλικία (ανά 5 έτη), το χρόνο κάθαρσης, το φύλο και το FMI
των ασθενών

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ANOVA για τη
διερεύνηση της σχέσης των μεταβολών των επιπέδων της ΑΔΠΝ και λεπτίνης κατά τα
χρονικά διαστήματα 1, 6 και 18 μηνών με τις κατηγορίες των κριτηρίων της ΠΕΔ και το
είδος κάθαρσης, βρέθηκε, έπειτα από προσαρμογή ως προς την ηλικία (ανά 5 έτη), τα
χρόνια κάθαρσης, το φύλο και το FMI των ασθενών, ότι οι μεταβολές των επιπέδων της
ΑΔΠΝ εξαρτώνται τόσο από την παρουσία των κριτηρίων της ΠΕΔ (p=0,021) και του
είδους κάθαρσης (p=0,002), όσο και από τη συνύπαρξη της ΠΕΔ με το είδος της
κάθαρσης (p=0,007), ενώ για τη λεπτίνη δε φάνηκε να υπάρχει τέτοια επίδραση (Πίνακας
19).
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Πίνακας 20α. Μονοπαραγοντική ανάλυση Kaplan-Meier και παλινδρόμησης Cox για τον
προσδιορισμό των προγνωστικών παραγόντων θνησιμότητας και σχετικός κίνδυνος θανάτου
βάσει επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και κριτηρίων της ΠΕΔ στην αρχική καταγραφή
Εκτίμηση 95% Διάστημα
επιβίωσης
Εμπιστοσύνης, CI
Σύνολο
N
μήνες
Lower Upper
ασθενών θανάτων
(Μ.Ο.)
Bound Bound

Λόγος
Κινδύνου,
HR

log rank
p

ΑΜΚ

47

9

45,6

42,3

48,9

ΠΚ

27

9

43,7

39,7

47,8

Άνδρας

41

13

42,9

38,9

47,0

Γυναίκα

33

5

47,3

44,7

50,0

Όχι

60

13

45,7

43,0

48,5

Ναι

14

5

41,5

34,9

48,1

Όχι

29

8

43,9

39,5

48,3

Ναι

45

10

45,7

42,5

48,8

Όχι

59

13

45,7

43,0

48,4

CVD

Ναι

15

5

41,9

35,2

48,6

Αλβουμίνη, g/dl

<3,8

20

9

38,7

32,4

45,1

(κριτήριο 1 ΠΕΔ)

>3,8

54

9

47,2

44,8

49,6

Προαλβουμίνη, g/l <0,3
(κριτήριο 2 ΠΕΔ) >0,3

44

14

42,6

38,8

46,4

30

4

48,3

45,7

50,9

1,0 0,068
0,4 (0,1-1,1)

ΔΜΣ, (kg/m2)

<23

19

5

43,7

38,1

49,4

1,0 0,772

(κριτήριο 3 ΠΕΔ)

>23

55

13

45,4

42,5

48,3

0,9 (0,3-2,4)

Μείωση AMA σε
σχέση με 50η εκ.θ.
(κριτήριο 5 ΠΕΔ)

>10%

19

6

42,4

36,4

48,4

<10%

55

12

45,8

43,0

48,5

1,0 0,348
0,6 (0,2-1,7)

>=3κριτήρια

10

3

41,2

32,2

50,2

1-2κριτήρια

49

13

44,7

41,6

47,9

1,0 0,501
0,8 (0,2-2,7)

0 κριτήρια

15

2

48,1

44,1

52,2

0,4 (0,1-2,2)

Είδος Κάθαρσης
Φύλο
Διαβήτης
Υπέρταση
Καρδιαγγειακή νόσος,

Διάγνωση ΠΕΔ

1,0 0,153
1,9 (0,8-4,9)
1,0 0,106
0,4 (0,2-1,2)
1,0 0,179
2,0 (0,7-5,7)
1,0 0,600
0,8 (0,3-2,0)
1 0,338
1,7 (0,6-4,6)
1,0 0,004
0,3 (0,1-0,7)

Στον Πίνακα 20α φαίνεται η ανάλυση επιβίωσης σε επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και
κριτήρια της ΠΕΔ, όπου μόνο οι τιμές αλβουμίνης >3,8 g/dl βρέθηκαν να σχετίζονται
στατιστικά σημαντικά με αύξηση της επιβίωσης [HR, 95% CI, 0,3 (0,1-0,7)],
ακολουθούμενες από τις τιμές προαλβουμίνης >30 mg/dl, οι οποίες όμως δεν είχαν
στατιστική σημαντικότητα [0,4 (0,1-1,1)].
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Πίνακας 20β. Μονοπαραγοντική ανάλυση Kaplan-Meier και παλινδρόμησης Cox για
προσδιορισμό των προγνωστικών παραγόντων θνησιμότητας και σχετικός κίνδυνος
θανάτου βάσει ανθρωπομετρικών και βιοχημικών μεταβλητών στην αρχική καταγραφή

Ζώντες (N=56)
Μ.Ο. ± SD

Αποβιώσαντες (N=18)

Median Μ.Ο. ± SD

Median

HR (95%CI)

p

Ηλικία (ανά 5ετία)

11,5 ± 2,8

11,5

14,5 ± 1,8

15,0

1,6 (1,2-2,0)

0,000

Χρόνος κάθαρσης, μήνες
Περίμετρος μέσης, cm

64,6 ± 49,3
94,5 ± 12,3

48
94,8

74,7 ± 59,0
95,7 ± 6,4

50
95,1

1,0 (0,9-1,2)
1,0 (0,97-1,04)

0,436
0,770

FFMI, kg/m2

16,7 ± 2,2

16,3

16,2 ± 2,1

15,9

1,0 (0,9-1,0)

0,486

Εξωκυττάριο νερό, ECW, %
Γωνία φάσης, φ

46,8 ± 5,9
5,8 ± 1,2

46
5,8

51,1 ± 4,5
4,9 ± 0,7

51,6
4,8

1,1 (1,0-1,2)
0,5 (0,3-0,8)

0,011
0,004

MIS

4,6 ± 2,6

4,0

6,5 ± 3,2

6,0

1,2 (1,0-1,4)

0,015

Αδιπονεκτίνη, μg/ml

21,5 ± 12,4

19,3

29,2 ± 16,4

22,7

1,0 (1,0-1,1)

0,013

Λεπτίνη, ng/ml

26,1 ± 34,3

14,7

21,5 ± 24,4

9,4

1,0 (1,0-1,0)

0,595

Ιντερλευκίνη-6, pg/ml

8,7 ± 9,6

5,4

8,4 ± 5,4

6,1

1,0 (0,9-1,1)

0,978

Ιντερλευκίνη-8, pg/ml

15,5 ± 10,0

12,5

20,3 ± 11,7

16,2

1,0 (1,0-1,1)

0,095

CRP, mg/dl

0,8 ± 0,7

0,4

1,4 ± 1,7

0,7

1,6 (1,2-2,3)

0,005

Ασβέστιο, Ca, mg/dl

9,2 ± 0,7

9,3

9,3 ± 0,8

9,5

1,2 (0,6-2,2)

0,596

Φώσφορος, P, mg/dl

5,5 ± 1,6

5,1

4,3 ± 1,3

3,7

0,6 (0,4-0,9)

0,013

0,6 (0,2-1,9)
Μαγνήσιο, Mg, mg/dl
2,5 ± 0,5
2,5
2,5 ± 0,4
2,4
Συντομογραφίες: FFMI, Δείκτης Ελεύθερης Λίπους Μάζας; MIS, Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής;
CRP, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

0,432

Σε χρόνο παρακολούθησης 50 μηνών κατεγράφησαν 18 θάνατοι. Αιτίες θανάτου ήταν η
CVD (n=7), επιπλοκές μόλυνσης (n=6), κακοήθεια (n=2), ρήξη περιτόναιου (n=2) και
κίρρωση (n=1). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης οι παράγοντες που
βρέθηκαν να σχετίζονται με την αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας ήταν η αύξηση της
ηλικίας, ανά 5ετία [HR, 95% CI, 1,6 (1,2-2)], από τους ανθρωπομετρικούς δείκτες η
αύξηση του ECW [1,1 (1,0-1,2)], και από τους δείκτες θρέψης και φλεγμονής, οι
αυξημένες τιμές του σκορ του ερωτηματολογίου MIS [1,2 (1,0-1,4)], των επιπέδων της
ΑΔΠΝ [1,0 (1,0-1,1)], και της CRP ορού [1,6 (1,2-2,3)]. Αντίθετα, η αυξημένη γωνία
φάσης φ [0,5 (0,3-0,8)] και ο αυξημένος φώσφορος ορού [0,6 (0,4-0,9)] βρέθηκαν να
αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών (Πίνακας 20β).
Οι μεταβλητές που βρέθηκαν στη μονοπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης με p<0,300
(Πίνακες 20α και 20β) χρησιμοποιήθηκαν στην πολυπαραγοντική ανάλυση για να
δημιουργηθούν τα προγνωστικά μοντέλα επιβίωσης (Πίνακες 21α και 21β).
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Πίνακας 21α. Πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των
προγνωστικών παραγόντων θνησιμότητας βάσει των επιπέδων της Αδιπονεκτίνης και της
Λεπτίνης σε συνάρτηση με τα κριτήρια της ΠΕΔ στην αρχική καταγραφή

HR (95%CI)
HR Lower Upper
1,04 1,00 1,07

Αδιπονεκτίνη,
μg/ml
Αλβουμίνη, g/dl
(κριτήριο 1 ΠΕΔ)
Προαλβουμίνη, g/l
(κριτήριο 2 ΠΕΔ)
ΔΜΣ, kg/m2
(κριτήριο 3 ΠΕΔ)
Μείωση AMA σε
σχέση με 50η εκ.θ.
(κριτήριο 5 ΠΕΔ)

<3,8

1,00

>3,8

0,38 0,14

<0,3

1,00

>0,3

0,48 0,15

<23

1,00

>23

1,52 0,39

>10%

1,00

<10%

0,62 0,18

1,00

1,52

5,91

2,14

HR (95%CI)
p
0,045

0,049

0,213

0,550

0,446

HR
0,99

Λεπτίνη,
ng/ml
<3,8

1,00

>3,8

0,30

<0,3

1,00

>0,3

0,52

<23

1,00

>23

1,17

>10%

1,00

<10%

0,59

Lower Upper p
0,97 1,02 0,602

0,11

0,82 0,018

0,16

1,67 0,276

0,34

4,05 0,805

0,18

1,95 0,387

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης αναλογικού μοντέλου
κινδύνου (Cox regression) φάνηκε ότι η κατά 1 μg/ml αύξηση της ΑΔΠΝ αυξάνει τον
κίνδυνο θνησιμότητας κατά 4% [HR, 95% CI, 1,04 (1,00-1,07)], ενώ τιμές αλβουμίνης
>3,8 g/dl μειώνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62% [0,38 (0,14-1,00)]. Αντίστοιχο
μοντέλο με τη λεπτίνη, αντί της αδιπονεκτίνης, δεν έδωσε τη λεπτίνη ως ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα θνησιμότητας [0,99 (0,97-1,02)], ενώ τιμές αλβουμίνης >3,8
g/dl σταθερά σχετίστηκαν με την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης των ασθενών,
μειώνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 70% [0,30 (0,11-0,82)] (Πίνακας 21α).
Οι μεταβλητές που βρέθηκαν με p<0,300 χρησιμοποιήθηκαν στην παρακάτω
πολυπαραγοντική ανάλυση αναλογικού μοντέλου κινδύνου (Cox regression) για την
περαιτέρω διερεύνηση προγνωστικών μοντέλων επιβίωσης (Πίνακας 21β).
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Πίνακας 21β. Πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των
προγνωστικών παραγόντων θνησιμότητας βάσει των επιπέδων της Αδιπονεκτίνης και της
Λεπτίνης σε συνάρτηση με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, είδος κάθαρσης και
βιοχημικούς δείκτες στην αρχική καταγραφή

HR (95%CI)

HR (95%CI)

ΑΜΚ

HR
1,00

ΠΚ
Άνδρας
Γυναίκα
Όχι
Ναι
<3,8
>3,8
<0,3

4,98
1,00
0,13
1,00
0,15
1,00
0,36
1,00

1,06 23,43 0,042 ΠΚ
Άνδρας
0,02 0,84 0,032 Γυναίκα
Όχι
0,02 1,44 0,101 Ναι
<3,8
0,06 2,25 0,274 >3,8
<0,3

4,78
1,00
0,12
1,00
0,22
1,00
0,18
1,00

>0,3

0,68
1,17

0,13
1,05

3,43
1,31

Γωνία φ

0,27

0,08

Αδιπονεκτίνη, μg/ml

1,09

IL-8, pg/ml
CRP, mg/dl
Φώσφορος, mg/dl
ECW, %

Είδος Κάθαρσης
Φύλο
Διαβήτης
Αλβουμίνη, g/dl
(κριτήριο 1 ΠΕΔ)
Προαλβουμίνη, g/d
(κριτήριο 2 ΠΕΔ)
Ηλικία, χρόνια

Lower Upper

p

HR Lower Upper p
1,00

ΑΜΚ

0,92 24,95 0,064
0,02

0,81 0,030

0,02

2,26 0,202

0,02

1,49 0,111

0,640 >0,3
0,005 Ηλικία, χρόνια

0,52 0,10
1,19 1,06

2,56 0,420
1,33 0,003

0,85

0,025 Γωνία φ

0,31 0,11

0,92 0,035

1,03

1,15

0,003 Λεπτίνη, ng/ml

0,99 0,96

1,02 0,370

1,08
1,54
1,00

1,01
0,80
0,55

1,15
2,97
1,84

1,08 1,01
0,024 IL8, pg/ml
0,192 CRP, mg/dl
1,08 0,57
0,996 Φώσφορος,mg/dl 1,20 0,70

1,15 0,018
2,05 0,810
2,08 0,509

0,83

0,69

1,01

0,065 ECW, %

1,02 0,076

Συντομογραφίες: MIS, Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής;
πρωτεΐνη; ECW, Εξωκυττάριο νερό

0,85 0,72

IL-8, ιντερλευκίνη-8;

CRP, C-αντιδρώσα

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση αναλογικού μοντέλου κινδύνου (Cox regression), που
παρουσιάζεται

στον

Πίνακα

21β,

εξετάστηκαν

το

είδος

κάθαρσης,

κάποια

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και βιοχημικοί δείκτες της 1ης καταγραφής ως
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνησιμότητας. Όταν το μοντέλο εμπεριείχε την
ΑΔΠΝ, ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνησιμότητας αναδείχθηκαν το είδος
κάθαρσης, όπου οι ΠΚ ασθενείς εμφάνισαν σχεδόν 5πλάσιο κίνδυνο θανάτου από τους
ΑΜΚ ασθενείς [HR, 95% CI, 4,98 (1,06-23,43)], η αύξηση της ηλικίας [1,17 (1,051,31)], η αύξηση των τιμών της ΑΔΠΝ [1,09 (1,03-1,15)] και της IL-8 [1,08 (1,01-1,15)].
Παράγοντες που βρέθηκαν να αυξάνουν την πρόγνωση επιβίωσης ήταν το φύλο
(γυναίκες) κατά 87% [0,13 (0,02-0,84)] και η αύξηση της γωνίας φάσης φ κατά 73%
[0,27 (0,08-0,85)].
Αντικαθιστώντας στο μοντέλο την αδιπονεκτίνη με τη λεπτίνη, η λεπτίνη εξακολούθησε
να μην αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θανάτου [0,99 (0,96-1,02)], το
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είδος κάθαρσης (ΠΚ) φάνηκε να είναι επιβαρυντικός παράγοντας, χωρίς όμως
στατιστική σημαντικότητα, ενώ η αύξηση της ηλικίας [1,19 (1,06-1,33)] και της IL-8
[1,08 (1,01-1,15)] παρέμειναν ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης θανάτου. Στο
μοντέλο παρέμεινε επίσης η προστατευτική δράση του γυναικείου φύλου [0,12 (0,020,81)] και της αυξημένης γωνίας φάσης φ [0,31 (0,11-0,92)]. Αξίζει να σημειωθεί ότι σ’
αυτό το μοντέλο, τιμές αλβουμίνης >3,8 g/dl δε διατήρησαν την ευνοϊκή τους επίδραση
στην επιβίωση των ασθενών.
Λόγω των αντικρουόμενων δεδομένων της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη
διαφορετική επίδραση των χαμηλών και υψηλών επιπέδων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης
στην επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ-5, η αδιπονεκτίνη και η λεπτίνη εξετάστηκαν και
ως διχοτομικές μεταβλητές (χαμηλά-υψηλά επίπεδα), βάσει των τριτημορίων τους και
έγινε η αντίστοιχη ανάλυση επιβίωσης (Σχήματα 9 και 10). Στον Πίνακα 22
περιγράφονται τα επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των
ασθενών που ανήκουν στο χαμηλό και στα υψηλά (μεσαίο και υψηλό) τριτημόρια των
επιπέδων της αδιπονεκτίνης και οι διαφορές μεταξύ τους. Αντίστοιχη περιγραφή γίνεται
στον Πίνακα 23 ως προς τους ασθενείς στο χαμηλό και στα υψηλά (μεσαίο και υψηλό)
τριτημόρια των επιπέδων της λεπτίνης.
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Πίνακας 22. Επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με
χαμηλά και υψηλά επίπεδα Αδιπονεκτίνης ορού στην αρχική καταγραφή
Χαρακτηριστικά

Χαμηλή
Αδιπονεκτίνη
(Ν=25)

Υψηλή
Αδιπονεκτίνη
(Ν=49)

58 ± 13
56/44
16
24
60/40
61 ± 56
36/49,9
94 ± 14
56
16
44,4
24

62 ± 15
55,1/44,9
20,4
18,4
65,3/34,7
68 ± 44
64/53,1
94 ± 17
63,3
6,1
28,6
26,5

28,1 ± 2,7
10,7 ± 2,5
17,4 ± 1,7
5,8 ± 1,2
102,4 ± 9,9
1,8 ± 0,8
30,9 ± 3,6
25,3 ± 3 ,6
51,9 ± 15,8

24,7 ± 3,1
8,5 ± 3,0
16,2 ± 2,2
5,5 ± 1,2
90,9 ± 9,6
1,4 ± 0,7
27,9 ± 4,1
23,4 ± 3,4
44,7 ± 13,2

<0,001
0,003
0,016
0,390
0,000
0,049
0,003
0,034
0,042

0,4 (0,3-1,3)
5,3 (3,2-9,0)
10,5 (6,9-19)
4,9 ± 3,0

0,5 (0,3-1,2)
5,8 (4,3-11,3)
13,8 (10-22,4)
5,2 ± 2,7

0,909
0,346
0,141
0,666

P

Προσαρμογή*
R
P

Επιδημιολογικά και Κλινικά
Ηλικία (ys)
Φύλο (άνδρες/γυναίκες, %)
Διαβήτης (%)
CVD (%)
Είδος κάθαρσης (ΑΜΚ/ΠΚ, %)
Διάρκεια κάθαρσης (μήνες)
Διάλυμα Ca (Χαμηλό/Υψηλό, %)
Μέση Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
Υπέρταση (%)
β-αναστολείς (%)
ACEIs +ARBs (%)
CCB (%)

0,240
0,941
0,647
0,569
0,654
0,556
0,369
0,978
0,545
0,170
0,184
0,814

-

-

-0,120
-0,120

0,311
0,312

-0,317
0,002
-0,232
-0,246
-0,238

0,006
0,984
0,048
0,036
0,042

-0,131
0,011
0,266
-

0,268
0,926
0,023
-

Ανθρωπομετρικά
ΔΜΣ (kg/m2)
FMI (kg/m2)
FFMI (kg/m2)
Γωνία φάσης, φ
Περίμετρος Μέσης (cm)
Δερματοπτυχή Τρικεφάλου (cm)
Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Επιφάνεια Βραχίονα (cm2)
Φλεγμονώδη
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (mg/dl)
Ιντερλευκίνη-6 (pg/ml)
Ιντερλευκίνη-8 (pg/ml)
Σκορ Δυσθρεψίας – Φλεγμονής, MIS
Θρέψης και Βιοχημικά
Αλβουμίνη (g/dl)
4,0 ± 0,4
3,9 ± 0,5
0,156
-0,331
0,004
Προαλβουμίνη (mg/dl)
30 ± 12
27 ± 9
0,197
-0,109
0,357
Τρανσφερρίνη (mg/dl)
173 ± 41
164 ± 34
0,329
-0,004
0,970
Κρεατινίνη (mg/dl)
8,2 ± 2,7
8,9 ± 2,7
0,924
-0,166
0,159
Ολική χοληστερόλη (mg/dl)
174 ± 3,3
171 ± 41
0,407
0,199
0,091
HDL χοληστερόλη (mg/dl)
42 ± 14
50 ± 15
0,207
0,079
0,044
LDL χοληστερόλη (mg/dl)
84 ± 25
85 ± 37
0,920
0,251
0,032
Τριγλυκερίδια (mg/dl)
207 (160-311)
166 (99-216)
-0,137
0,285
0,001
Παραθορμόνη (pg/ml)
121 (61-205)
121 (58-169)
0,773
-0,101
0,395
Ασβέστιο (mg/dl)
9,3 ± 0,8
9,2 ± 0,8
0,560
-0,293
0,012
Μαγνήσιο (mg/dl)
2,4 ± 0,4
2,6 ± 0,5
0,247
0,288
0,014
Φώσφορος (mg/dl)
5,0 ± 1,3
5,2 ± 1,8
0,606
Αδιπονεκτίνη (μg/ml)
11,7 (9,7-14,3)
23,5 (20-34,1)
<0,001
Λεπτίνη (ng/ml)
18,5 (5,1-161,8)
10,6 (0,27-140,0)
0,037
ΣΗΜΕΙΩΣΗ, Οι τιμές εκφράζονται ως μέσος όρος ± SD ή διάμεσος (ενδοτεταρτημοριακό εύρος).
Συντομογραφίες: CVD, καρδιαγγειακή νόσος; ΑΜΚ, αιμοκάθαρση; ΠΚ, περιτοναϊκή κάθαρση; ACEI’s, αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης; ARBs, αναστολείς του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης; CCB, αναστολείς διαύλων
ασβεστίου; ΔMΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος; FMI, Δείκτης Λιπώδους Μάζας; FFMI, Δείκτης Ελεύθερης Λίπους Μάζας
*Δείκτες μερικής συσχέτισης μεταξύ ΑΔΠΝ και χαρακτηριστικών (ανθρωπομετρικών, φλεγμονωδών και θρέψης) στην αρχική
καταγραφή, έπειτα από διόρθωση ως προς το δείκτη λιπώδους μάζας (FMI)
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Στον

πίνακα

22

αναφέρονται

τα

επιδημιολογικά,

ανθρωπομετρικά

και

κλινικά

χαρακτηριστικά των 74 ΧΝΝ-5 ασθενών στην αρχική καταγραφή, χωρισμένων σε 2 ομάδες,
βάσει των επιπέδων της αδιπονεκτίνης. 25 ασθενείς βρίσκονταν στο χαμηλό, εξαρτώμενο
από το φύλο, τριτημόριο της ΑΔΠΝ (<14 για τους άνδρες και <18 μg/ml για τις γυναίκες)
και 49 στο υψηλό (μεσαίο και υψηλό) τριτημόριο. Οι δύο ομάδες δε διέφεραν στατιστικά
σημαντικά μεταξύ τους στην ηλικία, το φύλο, την κατανομή τους στο είδος κάθαρσης, στο
διάλυμα ασβεστίου, στη διάρκεια εξωνεφρικής κάθαρσης, στη μέση αρτηριακή πίεση, στην
ύπαρξη διαβήτη, καρδιαγγειακής νόσου, υπέρτασης και στο είδος αντιυπερτασικής αγωγής.
Όλες οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα
υψηλής ΑΔΠΝ, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη γωνία φάσης, σε
κανέναν δείκτη φλεγμονής και στο ερωτηματολόγιο MIS. Όσον αφορά στους δείκτες
θρέψης, υψηλότερα επίπεδα ορού HDL χοληστερόλης (50 ± 15 vs 42 ± 14, p=0,044) και
χαμηλότερα τριγλυκεριδίων [166 (99-216) vs 207 (160-311), p=0,001] και λεπτίνης [10,6
(0,27-140) vs 18,5 (5,1-161,8), p=0,037] βρέθηκαν στους ασθενείς με υψηλή ΑΔΠΝ έναντι
αυτών με χαμηλή. Επειδή, η ΑΔΠΝ παράγεται στο λιπώδη ιστό και είναι αντιστρόφως
ανάλογη με την ποσότητα του, ελέχθησαν οι συσχετίσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες
13 και 14, με προσαρμογή ως προς το FMI. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, δηλ. η ΑΔΠΝ
σχετίστηκε αντίστροφα με τους περισσότερους ανθρωπομετρικούς δείκτες και τα επίπεδα
ορού της αλβουμίνης και ασβεστίου, ενώ είχε θετική συσχέτιση με τα επίπεδα ορού της IL-8,
της LDL-χοληστερόλης και του μαγνησίου.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε διάστημα παρακολούθησης 50 μηνών συνέβησαν 18 θάνατοι.
Οι ασθενείς στην ομάδα χαμηλής, εξαρτώμενης από το φύλο, αδιπονεκτίνης (<14 για τους
άνδρες και <18 μg/ml για τις γυναίκες) είχαν μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης από τους
ασθενείς στην ομάδα υψηλής αδιπονεκτίνης (p=0,020) (Σχήμα 9).
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Σχήμα 9. Καμπύλη Kaplan - Meier για τη σύγκριση της επιβίωσης των ασθενών στο
χαμηλότερο, εξαρτώμενο από το φύλο, τριτημόριο της αδιπονεκτίνης (<14 για τους άνδρες
και <18 μg/ml για τις γυναίκες) έναντι των ασθενών στα υψηλότερα (μεσαίο και υψηλό)
τριτημόρια

Ασθενείς με Χαμηλά
επίπεδα ΑΔΠΝ
Ασθενείς με Υψηλά
επίπεδα ΑΔΠΝ

Log Rank x2 = 5,453; p=0,020
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Πίνακας 23. Επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με
χαμηλά και υψηλά επίπεδα Λεπτίνης ορού στην αρχική καταγραφή
Χαρακτηριστικά

Χαμηλή Λεπτίνη
N=25

Υψηλή Λεπτίνη
N=49

P

64 ± 15
56/44
12
12
80/20
83 ± 48
94 ± 12
56
4
24
20

60 ± 14
55,1/44,9
22,4
24,5
55,1/44,9
57 ± 47
94 ± 15
63,3
12,2
38,8
28,6

0,240
0,941
0,278
0,206
0,035
0,032
0,811
0,545
0,252
0,204
0,425

23,5 ± 3,2
8,0 ± 3,0
15,5 ± 1,6
5,4 ±1,1
90,3 ± 10,9
1,2 ± 0,6
26,1 ± 3,3
22,1 ± 2,8
40 ± 9,9

27 ± 3,5
9,9 ± 3,0
17,1 ± 2,2
5,7 ±1,2
97,1 ± 10,5
1,7 ± 0,8
30,3 ± 3,8
25 ± 3,5
50,8 ± 15,1

1,1 (0,3-1,6)
7,1 (4,9-13,5)
15,0 (7,1- 46,0)
773,9 (49,5-1540)
5,7 ± 2,4

0,4 (0,3-0,9)
5,3 (3,4-8,3)
12,0(5,0-47,2)
387(44-1466)
4,7 ± 2,8

Προσαρμογή*
R
P

Επιδημιολογικά και Κλινικά
Ηλικία (ys)
Φύλο (άνδρες/γυναίκες, %)
Διαβήτης (%)
CVD (%)
Είδος Κάθαρσης (ΑΜΚ/ΠΚ, %)
Διάρκεια κάθαρσης (μήνες)
Μέση Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
Υπέρταση (%)
β-αναστολείς (%)
ACEIs +ARBs (%)
CCB (%)

-0,379
0,333
0,230
0,473
-0,231
0,141
-

0,001
0,004
0,050
0,000
0,050
0,235
-

0,241
0,102

0,040
0,389

-0,191,
0,369
0,113
-0,093
-0,080

0,106
0,001
0,343
0,431
0,503

-0,260
-0,167
-0,114

0,026
0,157
0,338

Ανθρωπομετρικά
Δείκτης Μάζας Σώματος (kg/m2)
FMI (kg/m2)
FFMI (kg/m2)
Γωνία φάσης, φ
Περίμετρος Μέσης (cm)
Δερματοπτυχή Τρικεφάλου (cm)
Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Περίμετρος Βραχίονα (cm)
Μυϊκή Επιφάνεια Βραχίονα (cm2)

0,000
0,013
0,001
0,422
0,011
0,016
0,000
0,001
0,002

Φλεγμονώδη
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (mg/dl)
Ιντερλευκίνη-6 (pg/ml)
Ιντερλευκίνη-8 (pg/ml)
Φερριτίνη (ng/ml)
Σκορ Δυσθρεψίας-Φλεγμονής, MIS

0,012
0,262
0,099
0,025
0,131

Θρέψης και Βιοχημικά
Αλβουμίνη (g/dl)
3,8 ± 0,5
3,9 ± 0,4
0,456
0,004
0,973
Προαλβουμίνη (mg/dl)
26 ± 8
30 ± 11
0,116
0,197
0,095
Τρανσφερρίνη (mg/dl)
148 ± 23
176 ± 40
0,002
0,438
0,000
Κρεατινίνη (mg/dl)
8,5 ± 2,6
9,0 ± 2,7
0,413
0,120
0,320
Ολική χοληστερόλη (mg/dl)
166 ± 41
171 ± 41
0,703
0,073
0,540
HDL χοληστερόλη (mg/dl)
48 ± 13
48 ± 15
0,971
0,255
0,030
LDL χοληστερόλη (mg/dl)
91 ± 38
81 ± 30
0,255
-0,038
0,753
Τριγλυκερίδια (mg/dl)
166 (102-196)
190 (119-250)
0,007
0,954
0,016
Παραθορμόνη (pg/ml)
137 (57-187)
121 (80-186)
0,674
0,031
0,795
Ασβέστιο (mg/dl)
9,4 ± 0,6
9,2 ± 0,8
0,156
-0,308
0,008
Μαγνήσιο (mg/dl)
2,6 ± 0,4
2,5 ± 0,4
0,674
0,134
0,258
Φώσφορος (mg/dl)
5,4 ± 2
5,1 ± 1,4
0,495
-0,007
0,955
Λεπτίνη (ng/ml)
3,3 (2,3-5,4)
23,5 (12,2-39,1)
0,000
Αδιπονεκτίνη (μg/ml)
27,3 (7,5-70,5)
17,8 (1,46-55)
0,001
ΣΗΜΕΙΩΣΗ, Οι τιμές εκφράζονται ως μέσος όρος ± SD ή διάμεσος (ενδοτεταρτημοριακό εύρος).
Συντομογραφίες: CVD, καρδιαγγειακή νόσος; ΑΜΚ, αιμοκάθαρση; ΠΚ, περιτοναϊκή κάθαρση; ACEI’s, αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης; ARBs, αναστολείς του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης; CCB, αναστολείς διαύλων
ασβεστίου; FMI, Δείκτης Λιπώδους Μάζας; FFMI, Δείκτης Ελεύθερης Λίπους Μάζας
*Δείκτες μερικής συσχέτισης μεταξύ Λεπτίνης και χαρακτηριστικών (ανθρωπομετρικών, φλεγμονωδών και θρέψης) στην αρχική
καταγραφή, έπειτα από διόρθωση ως προς το δείκτη λιπώδους μάζας (FMI)
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Στον πίνακα 23, οι 74 ασθενείς με ΧΝΝ-5 έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες, βάσει των
επιπέδων της λεπτίνης και φαίνονται τα επιδημιολογικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά
χαρακτηριστικά τους στην αρχική καταγραφή. 25 ασθενείς βρίσκονταν στο χαμηλό,
εξαρτώμενο από το φύλο, τριτημόριο της λεπτίνης (<5,1 για τους άνδρες και <14,9 ng/ml
για τις γυναίκες) και 49 στο υψηλό (μεσαίο και υψηλό) τριτημόριο. Οι δύο ομάδες δε
διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους στην ηλικία, το φύλο, στη μέση αρτηριακή
πίεση, στην ύπαρξη διαβήτη, καρδιαγγειακής νόσου, υπέρτασης και στο είδος
αντιυπερτασικής αγωγής, ενώ στατιστικά σημαντική διαφορά είχαν στην κατανομή τους
στο είδος κάθαρσης και στη μεγαλύτερη διάρκεια εξωνεφρικής κάθαρσης (83 ± 48 vs 57
± 47, p=0,032) των ασθενών στην ομάδα χαμηλής λεπτίνης έναντι αυτών στην υψηλή.
Όλες οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα
υψηλής λεπτίνης, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη γωνία
φάσης μεταξύ των 2 ομάδων. Από τους δείκτες φλεγμονής, στατιστικά σημαντική
διαφορά παρατηρήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα ορού της CRP [0,4 (0,3-0,9) vs 1,1
(0,3-1,6), p=0,012] και της φερριτίνης [387 (44-1466) vs 773,9 (49,5-1540), p=0,025]
στην ομάδα υψηλής λεπτίνης. Όσον αφορά στους δείκτες θρέψης, υψηλότερα επίπεδα
ορού τρανσφερρίνης (176 ± 40 vs 148 ± 23, p=0,002) και τριγλυκεριδίων [190 (119-250)
vs 166 (102-196), p=0,016] και χαμηλότερα αδιπονεκτίνης [17,8 (1,46-55) vs 27,3 (7,570,5), p=0,001] βρέθηκαν στους ασθενείς με υψηλή λεπτίνη έναντι αυτών με χαμηλή.
Επειδή, η λεπτίνη παράγεται στο λιπώδη ιστό και είναι ευθέως ανάλογη με την ποσότητα
του, ελέχθησαν οι συσχετίσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες 13 και 14, με
προσαρμογή ως προς το FMI. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, δηλ. τα επίπεδα
λεπτίνης σχετίστηκαν αντίστροφα με την ηλικία, τα χρόνια κάθαρσης και τα επίπεδα
ορού της CRP και του ασβεστίου, ενώ έδειξαν θετική συσχέτιση με το γυναικείο φύλο,
την ΠΚ, το ΔΜΣ, τον TSF και τα επίπεδα ορού της τρανσφερρίνης και της HDLχοληστερόλης.
Παρακάτω (Πίνακας 24), φαίνεται ο σχετικός κίνδυνος μη-προσαρμοσμένης και
προσαρμοσμένης συνολικής θνησιμότητας των 74 ασθενών με ΧΝΝ-5, βάσει των
τριτημορίων των επιπέδων λεπτίνης ορού [χαμηλότερο εξαρτώμενο από το φύλο,
τριτημόριο της λεπτίνης (<5,1 για τους άνδρες και <14,9 ng/ml για τις γυναίκες) έναντι
υψηλότερων (μεσαίο και υψηλό) τριτημορίων]. Οι ασθενείς στην ομάδα χαμηλής
λεπτίνης είχαν σχεδόν 3πλάσιο κίνδυνο συνολικής θνησιμότητας από τους ασθενείς στην
ομάδα υψηλής λεπτίνης [HR, 2,95 (95% CI, 1,17 - 7,50)]. Προσαρμογή των δεδομένων
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ως προς μεταβλητές που σχετίζονται με τη λεπτίνη (ηλικία, φύλο, είδος κάθαρσης, FMI,
CVD) (μοντέλο 2), καθώς και ως προς παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου (CRP και
αλβουμίνη ορού) (μοντέλο 3) δε μετέβαλε τη σχέση της χαμηλής λεπτίνης με τη
συνολική θνησιμότητα.
Πίνακας 24.

HRs μη-προσαρμοσμένης (crude) και προσαρμοσμένης (adjusted) συνολικής

θνησιμότητας βάσει των τριτημορίων των επιπέδων λεπτίνης ορού [χαμηλότερο τριτημόριο
λεπτίνης έναντι υψηλότερων (μεσαίο και υψηλότερο) τριτημορίων]
Μοντέλο
Μοντέλο 1
Μοντέλο 2
Μοντέλο 3

Χαμηλή vs Υψηλη Λεπτίνη
HR (95% CI)
2,95 (1,17 - 7,50)
5,89 (1,89 - 18,60)
4,90 (1,57 - 15,30)

P
0,022
0,003
0,006

Μοντέλο 1: μη προσαρμοσμένο
Μοντέλο 2: προσαρμοσμένο ως προς ηλικία, φύλο, είδος κάθαρσης, FMI και CVD στην αρχική καταγραφή
Μοντέλο 3: Μοντέλο 2 + προσαρμογή ως προς CRP και αλβουμίνη ορού

Σχήμα 10. Καμπύλη Kaplan - Meier για σύγκριση της επιβίωσης μεταξύ των ασθενών
στο χαμηλότερο, εξαρτώμενο από το φύλο, τριτημόριο της λεπτίνης (<5,1 για τους
άνδρες και <14,9 ng/ml για τις γυναίκες) έναντι των ασθενών στα υψηλότερα (μεσαίο
και υψηλό) τριτημόρια

Υψηλά επίπεδα
Λεπτίνης

Χαμηλά επίπεδα
Λεπτίνης

Log Rank x2 = 5,736; p=0,017
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Στην παραπάνω ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier φαίνεται ότι οι ασθενείς στο
χαμηλότερο, εξαρτώμενο από το φύλο, τριτημόριο της λεπτίνης (<5,1 για τους άνδρες
και <14,9 ng/ml για τις γυναίκες) είχαν μικρότερη επιβίωση από τους ασθενείς στα
υψηλότερα (μεσαίο και υψηλό) τριτημόρια (p=0,017) (Σχήμα 10).
Εκτός από την αδιπονεκτίνη και τη λεπτίνη μας ενδιέφερε να ελέγξουμε τη σχέση του
ερωτηματολογίου MIS, και ως διχοτομική μεταβλητή, με την επιβίωση. Ήδη, στον
Πίνακα 20β (μονοπαραμετρική ανάλυση Kaplan –Meier) φάνηκε ότι κάθε αύξηση του
MIS κατά 1 μονάδα αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 20%. Το MIS αποτελεί
μετεξέλιξη του ευρέως χρησιμοποιούμενου SGA και είναι σταθμισμένο για τη
διερεύνηση της δυσθρεψίας-φλεγμονής (Δ-Φ) των νεφροπαθών, αλλά δε χρησιμοποιείται
μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Αν αποδείξουμε ότι εκτός από δείκτης Δ-Φ αποτελεί και
προγνωστικό δείκτη αυξημένης θνησιμότητας, τότε έχουμε ένα διαγνωστικό εργαλείο
απλό, γρήγορο και στοχευμένο, το οποίο μπορεί να ενταχθεί στον έλεγχο ρουτίνας των
νεφροπαθών με ΧΝΝ-5 στις Ελληνικές Νεφρολογικές Κλινικές. Πράγματι, και στην
ανάλυση επιβίωσης Kaplan – Meier, βάσει της διαμέσου τιμής του MIS=5 (Σχήμα 11), οι
ασθενείς με τιμές του MIS ≤5 (Ν=48) είχαν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη επιβίωση
από τους ασθενείς με MIS >5 (Ν=26) (p = 0,008).
Σχήμα 11. Καμπύλη επιβίωσης Kaplan - Meier για σύγκριση της συνολικής
θνησιμότητας μεταξύ των ασθενών με σκορ MIS ≤5 και MIS >5

MIS ≤5
MIS >5

Log- rank X2=6.964; p=0,008
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1.4. Συζήτηση
Αυτή η μακροχρόνια μελέτη ενός μεγάλου εύρους διαγνωστικών και
προγνωστικών δεικτών επιτρέπει μια εμπεριστατωμένη άποψη όσον αφορά στη
σύγκριση των υπό μελέτη μεταβλητών μεταξύ αιμοκαθαιρόμενων και περιτοναϊκών
ασθενών, αλλά και της σχέσης τους με την επιβίωση αυτών των ασθενών. Τα κύρια
ευρήματα της παρούσης έρευνας είναι ότι οι ασθενείς σε ΠΚ, παρόλο που κατά μέσο όρο
βρίσκονται μικρότερο χρόνο σε κάθαρση, έχουν στατιστικά χαμηλότερες μέσες τιμές
φλεγμονωδών δεικτών και υψηλότερες τιμές FFMI και μερικών δεικτών θρέψης
(τρανσφερρίνη, HDL), εντούτοις έχουν υψηλότερη παρουσία του συνδρόμου ΠΕΔ και
εμφανίζουν μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης έναντι των ΑΜΚ ασθενών. Οι δε
λιποκίνες λεπτίνη και αδιπονεκτίνη έδειξαν σημαντική συσχέτιση με ανθρωπομετρικούς
δείκτες (ΔΜΣ, περίμετρο μέσης, ΑΜΑ, FMI και FFMI), θετική η πρώτη και αρνητική η
δεύτερη, ενώ η συσχέτιση τους με δείκτες φλεγμονής και θρέψης ήταν αρνητική με τη
CRP και το ασβέστιο και θετική με την τρανσφερρίνη, όσον αφορά στη λεπτίνη, και
θετική με την IL-8, την HDL χοληστερίνη και το μαγνήσιο και αρνητική με την
αλβουμίνη, τα τριγλυκερίδια και το ασβέστιο, όσον αφορά στην αδιπονεκτίνη. Σταθερό
εύρημα της έρευνας ήταν ότι τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης ορού σχετίστηκαν θετικά με
τα κριτήρια της ΠΕΔ και στις 3 καταγραφές (1ος, 6ος και 18ος μήνας), εξετάζοντας τους
ασθενείς είτε συνολικά, είτε ανά είδος κάθαρσης, ενώ της λεπτίνης αρνητικά, παρόλο
που δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των
κριτηρίων της ΠΕΔ αυξάνονται τα επίπεδα ορού της αδιπονεκτίνης και μειώνονται της
λεπτίνης. Στην ανάλυση επιβίωσης επιβεβαιώθηκε η ισχυρή συσχέτιση της
αδιπονεκτίνης με την ΠΕΔ, καθώς η αδιπονεκτίνη παρέμεινε προγνωστικός παράγοντας
θνησιμότητας είτε όταν το μοντέλο εμπεριείχε τα κριτήρια της ΠΕΔ, είτε όταν εμπεριείχε
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και επιλεγμένους βιοχημικούς δείκτες, ενώ αντίθετα η
λεπτίνη δε βρέθηκε να σχετίζεται με την επιβίωση. Η θετική συσχέτιση της
αδιπονεκτίνης με τη θνησιμότητα παρέμεινε κι όταν ελέγχθηκε έπειτα από προσαρμογή
ως προς πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, αλλά κι όταν εξετάστηκε ως διχοτομική
μεταβλητή, όπου τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης ορού, και όχι τα χαμηλά, αποτέλεσαν
παράγοντα πρόγνωσης θανάτου. Τέλος, όταν η λεπτίνη εξετάστηκε ως διχοτομική
μεταβλητή, βρέθηκε ότι οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα λεπτίνης ορού είχαν αυξημένο
κίνδυνο θανάτου, εύρημα που παρέμεινε σταθερό ακόμα κι έπειτα από προσαρμογή ως
προς πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.
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1.4.1. Διαφορές μεταξύ ΠΚ και ΑΜΚ ασθενών
Όσον αφορά στις διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ασθενών σε ΠΚ και
σε ΑΜΚ, η αυξημένη εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη, που παρατηρήθηκε στους ΠΚ
ασθενείς,

εφόσον

ο

σακχαρώδης

διαβήτης

αποτελεί

αιτιολογικό

παράγοντα

νεφροπάθειας, άρα αναμένεται συχνός τόσο στους ΑΜΚ όσο και τους ΠΚ ασθενείς, το
πιθανότερο να οφείλεται στην απορρόφηση γλυκόζης από το περιτοναϊκό διάλυμα, η
οποία δυσκολεύει περαιτέρω τη ρύθμιση της γλυκόζης ορού, ειδικά στους ασθενείς
υψηλής μεταφοράς[475]. Οι υψηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης των ΠΚ ασθενών
πιθανόν οφείλονται στην υπερφόρτωση υγρού, λόγω της ελεύθερης λήψης υγρών και
πιθανόν της χαμηλής συμμόρφωσης τους σχετικά με τον περιορισμό της λήψης αλατιού,
όπως έχει αναφερθεί από προηγούμενους ερευνητές[476, 477]. Οι ασθενείς σε ΠΚ είχαν
παρόμοιο ΔΜΣ με τους ΑΜΚ ασθενείς, αλλά λιγότερη λιπώδη μάζα και περισσότερη
ελεύθερη λίπους μάζα, εκφρασμένα ως FMI και FFMI αντίστοιχα, σε αντίθεση με
προηγούμενη έρευνα[478]. Το εύρημα πιθανόν οφείλεται στο χαμηλότερο Μ.Ο. ηλικίας
των ΠΚ ασθενών της παρούσας μελέτης και ίσως στο σημαντικά μικρότερο διάστημα σε
κάθαρση, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση καλύτερης σύστασης σώματος[29, 479].
Πιθανόν για τους ίδιους λόγους να είχαν χαμηλότερες τιμές στους δείκτες φλεγμονής,
CRP και IL-6. Πράγματι έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες έρευνες η CRP να είναι
χαμηλότερη στους ΠΚ έναντι των ΑΜΚ ασθενών, καθώς στους ΠΚ ασθενείς
αποφεύγεται η φλεγμονώδης διέγερση από τη μεμβράνη αιμοκάθαρσης και το
βακτηριακό φορτίο από το διάλυμα αιμοκάθαρσης[480, 481]. Το εύρημα όμως δεν
επιβεβαίωσαν μεταγενέστερες έρευνες, οι οποίες δεν εντόπισαν διαφορές στην επίδραση
του είδους κάθαρσης στην παραγωγή της CRP και κυτταροκινών όπως η IL-6, η IL-10
και ο TNF-α[482, 483]. Οι χαμηλότερες τιμές τρανσφερρίνης που βρέθηκαν στους
ασθενείς σε ΑΜΚ δικαιολογούνται λόγω των αυξημένων απωλειών αίματος ή/και της
ελλιπέστερης απομάκρυνσης των αναστολέων της ερυθροποίησης, τα οποία σχετίζονται
με το είδος της κάθαρσης τους[484, 485], γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις
χαμηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης τους, παρόλο που δεν έχουν στατιστικά σημαντική
διαφορά με αυτές των ΠΚ ασθενών. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της φερριτίνης στους
ΑΜΚ ασθενείς, καθότι πρωτεΐνη οξείας φάσης, πιθανόν μπορούν να αποδοθούν στις
ταυτόχρονα αυξημένες τιμές των δεικτών φλεγμονής τους (CRP, IL-6, IL-8), όπως έχει
αναφερθεί και σε παλαιότερη έρευνα[484] ή/και στην πιο εντατική φαρμακευτική τους
αγωγή με ενδοφλέβιο σίδηρο[486]. Πάραυτα σε 2 μελέτες του Raja κ.συν., οι τιμές της
φερριτίνης ήταν υψηλότερες στους ΠΚ ασθενείς[485, 487]. Η χαμηλότερη συγκέντρωση
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ορού της HDL χοληστερόλης των ασθενών σε ΑΜΚ, έναντι αυτών σε ΠΚ, θα μπορούσε
ν’ αποδοθεί στη συνύπαρξη υψηλότερων τιμών δεικτών φλεγμονής, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι σε άτομα με φλεγμονή τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης
μειώνονται[488], ενώ τα υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου ορού των ΑΜΚ ασθενών
πιθανόν οφείλονται στην αυξημένη λήψη δεσμευτών του φωσφόρου ή και στα διαλύματα
ΑΜΚ.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα αυτής της έρευνας, είναι τα υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης
ορού των ΠΚ ασθενών, σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες[278-280], παρόλο που
είχαν χαμηλότερη λιπώδη μάζα έναντι των ΑΜΚ ασθενών. Αυτό πιθανόν να οφείλεται
στη φτωχή απομάκρυνση της λεπτίνης από την περιτοναϊκή κάθαρση[489] ή στην
απορρόφηση της γλυκόζης από τα περιτοναϊκά διαλύματα, που πιθανόν διεγείρει την
έκκριση της λεπτίνης[279, 490]. Τα διαλύματα αυτά πιθανόν ν’ αυξάνουν και τα επίπεδα
αδιπονεκτίνης, μέσω διέγερσης των κοιλιακών λιπωδών κυττάρων[336, 351], παρόλο
που οι έρευνες έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα, πιθανόν λόγω των
διαφορετικών περιτοναϊκών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται[491, 492]. Πράγματι,
αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης στους ΠΚ σε σύγκριση με τους ΑΜΚ ασθενείς έχουν
παρατηρηθεί σε προηγούμενες έρευνες, χωρίς όμως στατιστική σημαντικότητα[278, 279,
351], σε αντίθεση με τη στατιστικά σημαντική διαφορά που σημειώθηκε στα δικά μας
αποτελέσματα. Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης των ΠΚ ασθενών στην
παρούσα έρευνα πιθανόν να οφείλονται στη σχετικά μειωμένη λιπώδη μάζα τους έναντι
των ΑΜΚ ασθενών. Τα μειωμένα επίπεδα της αλβουμίνης ορού των ΠΚ ασθενών είναι
σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες[71, 493, 494], και πιθανόν οφείλονται κυρίως
στις καθημερινές πρωτεϊνικές απώλειες από το περιτόναιο, οι οποίες είναι κυρίως
αλβουμίνη[493-495]. Παρόλο που η προ-αλβουμίνη ορού, όπως και η αλβουμίνη,
θεωρείται αρνητική πρωτεΐνη οξείας φάσεως, καθώς η συγκέντρωση της μειώνεται σε
κατάσταση φλεγμονής[496] δεν ακολούθησε τη μείωση των επιπέδων της αλβουμίνης,
ούτε σχετίστηκε με τη θνησιμότητα. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι η σχετικά
βραχεία ημίσεια ζωή, των 2-3 ημερών, της προ-αλβουμίνης[496], που την καθιστά πιο
ευαίσθητο δείκτη θρεπτικής κατάστασης από την αλβουμίνη[497, 498]. Επίσης, έχει
παρατηρηθεί αυξημένη ηπατική σύνθεση της προ-αλβουμίνης στους ΠΚ ασθενείς,
πιθανόν λόγω της περιτοναϊκής απώλειας της αλβουμίνης, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της
να είναι συνήθως υψηλότερα στους ΠΚ έναντι των ΑΜΚ ασθενών[499].
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1.4.2. Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης και φλεγμονής των ασθενών με ΧΝΝ-5
Η κατάσταση θρέψης και φλεγμονής των ασθενών αξιολογήθηκε βάσει της
προτεινόμενης μεθοδολογίας διάγνωσης του συνδρόμου ΠΕΔ[1], δηλ. της ταυτόχρονης
συνύπαρξης ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και διαιτητικών κριτηρίων (≥3 κριτήρια).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα κριτήρια που εξετάσθηκαν, κανείς ασθενής δεν
πληρούσε το κριτήριο του χαμλού σωματικού λίπους (BF) <10%, ενώ μόνο ένας
πληρούσε το κριτήριο της χαμηλής χοληστερόλης <100 mg/dL.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνα ως προς την ύπαρξη του συνδρόμου
ΠΕΔ, είναι δύσκολο να συγκριθούν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς η
αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης, της ΠΕΔ ή της φλεγμονής στις διάφορες έρευνες
έχει γίνει με ποικίλα κριτήρια, είτε μεμονωμένα, είτε με συνδυασμό τους. Ως εκ τούτου,
στη διάγνωση της δυσθρεψίας-φλεγμονής έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής η χαμηλή
αλβουμίνη[69, 500, 501], η αυξημένη CRP[69, 449, 501, 502], και IL-6[69, 417, 449], το
υψηλό σκορ του ερωτηματολογίου SGA[40, 108, 503, 504], ο χαμηλός ΔΜΣ[471, 505],
η μεωμένη MAMC[471] κλπ. Επιπλέον στοιχείο που δυσκολεύει την αξιολόγηση των
δεδομένων μας σε σχέση με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, είναι το γεγονός ότι, απ’ όσο
γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλη έρευνα που να έχει αξιολογήσει την ΠΕΔ βάσει της νέας
προτεινόμενης μεθοδολογίας, την οποία και χρησιμοποιήσαμε. Συνεπώς, με την παρούσα
έρευνα έγινε μια προσπάθεια, αφενός να αξιολογήσουμε την κατάσταση θρέψης των
ασθενών με ΧΝΝ-5 και να διερευνήσουμε πιθανούς παράγοντες πρόγνωσης της
επιβίωσης τους κι αφετέρου να εγκαινιάσουμε τη νέα μεθοδολογική προσέγγιση
αξιολόγησης της ΠΕΔ, την οποία αν υιοθετούσαν οι μετέπειτα έρευνες θα μπορούσε να
γίνει εφικτή η διάγνωση της ΠΕΔ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βασισμένη σε κοινά
αποδεκτά κριτήρια. Το τελευταίο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, εφόσον στους ασθενείς με
ΧΝΝ-5 δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυστηρά επιδημιολογικές έρευνες που να εξετάζουν
τη συγκριτική επίπτωση της ΠΕΔ τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εκ τούτου δεν είναι
ξεκάθαρο εάν η ΠΕΔ έχει αυξηθεί ή μειωθεί ή παραμένει στα ίδια επίπεδα[4, 39]. Όσο
όμως παραμελείται ή υποεκτιμάται η ύπαρξη του συνδρόμου της ΠΕΔ, τόσο καθυστερεί
και η αντιμετώπιση του, με αποτέλεσμα ν’ αυξάνεται το κόστος νοσηλείας και
φαρμακευτικής αγωγής, να υποβαθμίζεται η ποιότητας ζωής και να αυξάνεται η
θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ-5.
Στις ΗΠΑ το 18-75% των ασθενών ΧΝΝ-5, ανάλογα με τις μεθόδους εκτίμησης
που χρησιμοποιήθηκαν, εμφανίζει σημάδια δυσθρεψίας, ενώ η ύπαρξη σοβαρής ΠΕΔ
υπολογίζεται στο 6% με 8% των νεφροπαθών[4, 72, 101]. Επίσης, το 30-60% των
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ασθενών με ΧΝΝ-5 στις ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη έχει εκτιμηθεί με φλεγμονή, κυρίως
βάσει των αυξημένων επιπέδων ορού της CRP και IL-6 [69, 449, 506, 507]. Όσον αφορά
στο δείγμα μας κατά την αρχική καταγραφή, σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης που
χρησιμοποιήσαμε, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών (20,3%) δεν πληρούσε κανένα
από τα κριτήρια του συνδρόμου, δηλ. ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης και χωρίς
ενδείξεις φλεγμονής, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (66,2%) πληρούσε 1-2
κριτήρια της ΠΕΔ, δηλ. παρουσίαζαν έκπτωση της θρεπτικής τους κατάστασης και
κίνδυνο να εκδηλώσουν δυσθρεψία και φλεγμονή, ενώ μόνο το 13,5% των ασθενών
διαγνώστηκε με ΠΕΔ. Τα αποτελέσματα μας θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι
κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με τα προαναφερόμενα ποσοστά δυσθρεψίας και
σοβαρής ΠΕΔ των ΗΠΑ (18-75% και 6-8% αντίστοιχα), έχοντας όλες τις επιφυλάξεις
που έχουμε προαναφέρει ως προς τη συγκρισιμότητα των δεδομένων. Υπ’ όψιν, ότι
ασθενείς της παρούσας έρευνας, που πληρούσαν 2 κριτήρια ΠΕΔ, υπάρχει η πιθανότητα
να είχαν αξιολογηθεί με ΠΕΔ (≥3 κριτήρια), αν ήταν καταγεγραμμένη η ενεργειακή
ή/και πρωτεϊνική τους πρόσληψη (4η κατηγορία κριτηρίων της ΠΕΔ) και βρίσκονταν
χαμηλή/ές τους τελευταίους 2 μήνες. Κρίνοντας όμως από το ΔΜΣ, τα ανθρωπομετρικά
χαρακτηριστικά, την αλβουμίνη ορού, τις χαμηλές τιμές των δεικτών φλεγμονής και το
χαμηλό σκορ του ερωτηματολογίου MIS, το οποίο εμπεριέχει ερώτηση για πρόσφατη
απώλεια βάρους και κατάσταση όρεξης των ασθενών, η πιθανότητα τα αποτελέσματα για
την ύπαρξη δυσθρεψίας-φλεγμονής να είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά του
εξεταζόμενου δείγματος είναι μεγάλη. Όσον αφορά το 13,5% των ασθενών μας που
διεγνώσθησαν με ΠΕΔ, πιθανόν να μην είναι συγκρίσιμο με το 6-8% της σοβαρής ΠΕΔ
που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για τις ΗΠΑ, καθώς το ποσοστό των ασθενών της
παρούσας μελέτης που παρουσίαζαν φλεγμονή ή/και κακή θρέψη στην αρχική
καταγραφή ήταν σχετικά χαμηλό, χρησιμοποιώντας ως κριτήρια τα μεμονωμένα
κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, CRP
>1mg/dl είχε το 29,7% των ασθενών, αλβουμίνη <3,8g/dL το 27%, ΔΜΣ <23 το 25,7%,
μείωση της ΑΜΑ >10% της 50ης εκ. θέσης του γενικού πληθυσμού το 25,7% και σκορ
του ερωτηματολογίου MIS >5 το 35,1% των ασθενών (τα δεδομένα δεν
παρουσιάζονται). Αν και τα κατώφλια των τιμών που χρησιμοποιήσαμε ήταν από τα
πλέον αυστηρά, σημάδια φλεγμονής εμφάνισε το 25-35% του δείγματος μας, ανάλογα με
το δείκτη θρέψης ή φλεγμονής που εκτιμήθηκε. Σε παρόμοιες έρευνες ως κατώφλια
τιμών, για ένδειξη μέτριας δυσθρεψίας[503], θεωρήθηκαν η CRP >5mg/dl[449], η
αλβουμίνη <3,5g/dL[41], ο ΔΜΣ <18,5[503] ή <22kg/m2[508], η MAMC (από την οποία
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υπολογίζεται η ΑΜΑ) <20-40% της 50ης εκ. θέσης του γενικού πληθυσμού, κλπ. Το
εκτιμούμενο εύρος 25-35% του δείγματος μας με σημάδια φλεγμονής φαίνεται να είναι
από τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη, όπου η
φλεγμονή, όπως προαναφέρθηκε. κυμαίνεται από 30-60%[69, 449, 506, 507].
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία αξιολόγησης της ΠΕΔ, οι ΠΚ ασθενείς εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό
ύπαρξης του συνδρόμου και ταυτόχρονα μικρότερο ποσοστό ασθενών σε καλή θρέψη,
χωρίς η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική, παρόλο που εμφάνισαν καλύτερο
διατροφικό και φλεγμονώδες προφίλ σε σχέση με τους ΑΜΚ ασθενείς, όταν απλά
συγκρίθηκαν οι Μ.Ο. των εξεταζόμενων μεταβλητών. Παρατηρείται μια αντίφαση, οι
ΠΚ ασθενείς να έχουν κατά Μ.Ο. καλύτερους δείκτες θρέψης και ταυτόχρονα αυξημένο
ποσοστό ατόμων με σύνδρομο ΠΕΔ έναντι των ΑΜΚ ασθενών. Ένας πιθανός λόγος για
αυτό το παράδοξο είναι η ύπαρξη αρκετών ασθενών ανάμεσα στους ΠΚ με επιβαρυμένη
κατάσταση υγείας, οι οποίοι μεταπήδησαν από την ΑΜΚ στην ΠΚ, ως έσχατη
θεραπευτική υποστήριξη. Ταυτόχρονα όμως με τους ΠΚ ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία,
υπάρχουν αρκετοί ΠΚ ασθενείς, οι οποίοι είναι νεότεροι, με μικρότερο χρόνο σε
εξωνεφρική κάθαρση, με λιγότερες επιπλοκές και με καλύτερη θρέψη από τους ΑΜΚ
ασθενείς, επειδή οι νεφροπαθείς οι οποίοι εισάγονται στην κάθαρση για πρώτη φορά
ξεκινούν με περιτοναϊκή κάθαρση. Τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας που
συγκρίνουν την κατάσταση θρέψης και φλεγμονής των ΑΜΚ και ΠΚ ασθενών είναι
περιορισμένα και αντικρουόμενα[6], περιορίζοντας τη δυνατότητα σύγκρισης με τα
αποτελέσματα της δικής μας έρευνας. Σε Ιταλική έρευνα οι ΑΜΚ ασθενείς >76 ετών
είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους ΠΚ να είναι σε κακή θρέψη, ενώ στους
ασθενείς <65 ετών, η ύπαρξη ΠΕΔ ήταν πιο πιθανή στους ΠΚ ασθενείς[40]. Όμως σε
παλαιότερη έρευνα δε βρέθηκε διαφορά στη διατροφική κατάσταση μεταξύ ΑΜΚ και
ΠΚ ασθενών[509], άλλα ούτε στους δείκτες φλεγμονής CRP, IL-6, IL-10 και TNF-α σε
μεταγενέστερη της μελέτη[482]. Σε Ευρωπαϊκή έρευνα με 7.123 ΑΜΚ ασθενείς, η
αλβουμίνη, η τρανσθυρετίνη (προ-αλβουμίνη) και η ομαλοποιημένη παραγωγή-εμφάνιση
πρωτεϊνικού ολικού αζώτου (nPNA) ήταν κάτω από τα όρια υψηλού κινδύνου των 35
g/L, 300 mg/L και 1 g/kg/ημέρα στο 20%, 36% και 35% των ασθενών αντίστοιχα. Η δε
επικράτηση και σοβαρότητα της ΠΕΔ ήταν ανάλογη με τα χρόνια των ασθενών σε
κάθαρση και ήταν πιο έκδηλη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας[41]. H επικράτηση της
ΠΕΔ στους ΑΜΚ ασθενείς έχει αναφερθεί ότι κυμαίνεται από 20-60%, ανάλογα με τους
δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση της[41], ενώ περισσότεροι από το 30%
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των ΠΚ ασθενών εμφανίζουν σημάδια χρόνιας συστηματικής φλεγμονής με αυξημένα
επίπεδα CRP[510].
Σημάδια φλεγμονής όμως δεν εμφανίζουν όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
Σε μια Σουηδική έρευνα, περίπου το 25% των ΑΜΚ ασθενών είχε φυσιολογικά ή και
χαμηλά επίπεδα CRP[511], ποσοστό όμως που απέχει πολύ από το εντυπωσιακά υψηλό
ποσοστό του 70,3% των ασθενών μας με χαμηλά επίπεδα CRP. Χαμηλή εμφάνιση
φλεγμονής και πλεονέκτημα ως προς την επιβίωση έχει παρατηρηθεί στους Ασιάτες
ασθενείς με ΧΝΝ-5. Οι διαφορές στον επιπολασμό της φλεγμονής εικάζεται ότι
οφείλονται στις διαφορετικές πολιτισμικές συνήθειες, όπως η πρόσληψη τροφής και ο
τρόπος ζωής και σε γενετικές διαφοροποιήσεις ως προς γονίδια που σχετίζονται με τον
άξονα φλεγμονής-διατροφής, ειδικά σε άτομα που είναι πιο επιρρεπή στη χρόνια
φλεγμονή[44, 511]. Οι παράγοντες αυτοί αξίζει να διερευνηθούν και στο δείγμα μας,
γιατί ακόμα κι αν δεχτούμε ότι η ύπαρξη φλεγμονής και ΠΕΔ είναι σε συγκρίσιμα
επίπεδα με αυτά της βιβλιογραφίας, αυτό που διαφέρει σημαντικά στους ασθενείς μας
είναι η εντυπωσιακά μεγαλύτερη επιβίωσης τους. Η 5ετής επιβίωση των ασθενών
τελικού σταδίου στην Αμερική υπολογίζεται μικρότερη του 35%[51], τη στιγμή που στην
Ελλάδα ανέρχεται στο 56% και στην Κρήτη στο 60% (11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,
2002), ενώ στην έρευνα μας, έπειτα από 4ετή παρακολούθηση, στο 75,7%.
1.4.3. Συσχετίσεις των επιπέδων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης και των μεταβολών
τους στο χρόνο με δείκτες ανθρωπομετρικούς, θρέψης και φλεγμονής
Γενικά είναι αποδεκτό ότι η λεπτίνη έχει προφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ
ταυτόχρονα προστατεύει από μολύνσεις, ενώ η αδιπονεκτίνη δρα ως αντιφλεγμονώδης
ουσία[217, 258, 306]. Σε αντίθεση με αυτές τις δράσεις στο γενικό πληθυσμό, οι
πρόσφατες έρευνες στους ουραιμικούς ασθενείς έχουν δείξει τα υψηλά επίπεδα λεπτίνης
και τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης να σχετίζονται με μειωμένη νοσηρότητα και
θνησιμότητα, λόγω καλύτερης θρέψης και μειωμένης φλεγμονώδους δραστηριότητας,
φαινόμενο που περιγράφεται ως «αντίστροφη επιδημιολογία» [276, 338, 353, 364, 462].
Οι συσχετίσεις των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης των ασθενών
μας με δείκτες ανθρωπομετρικούς, θρέψης και φλεγμονής επιβεβαίωσαν αρκετά από τα
ευρήματα της βιβλιογραφίας, ενώ άλλα έδωσαν νέες προοπτικές για περαιτέρω έρευνα.
Η ΑΔΠΝ σχετίστηκε αρνητικά με τους δείκτες λιπώδους μάζας, όπως ΔΜΣ, ΠΜ και
FMI, όπως έχει βρεθεί σε πολλές προηγούμενες έρευνες[277, 278, 343, 399, 512]. Το
ενδιαφέρον όμως παρουσιάζεται στην αρνητική σχέση της ΑΔΠΝ με την ΑΜΑ και το
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FFMI, που είναι δείκτες μυϊκής μάζας κι ως εκ τούτου καλής θρέψης. Το εύρημα
συμφωνεί με παλαιότερη μελέτη σε ασθενείς με μετρίως προχωρημένη ΧΝΑ[143] και
πιθανόν υποστηρίζει την αντίστροφη επιδημιολογία που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλ.
χαμηλά επίπεδα ΑΔΠΝ, και όχι υψηλά, σχετίζονται με καλύτερη θρέψη. Η αρνητική
συσχέτιση της αδιπονεκτίνης με τα τριγλυκερίδια και η θετική με την HDL χοληστερίνη,
επίσης είναι ένα σταθερό εύρημα στη βιβλιογραφία[331, 334, 351, 385, 513], το οποίο
πιθανόν δηλώνει την καρδιοπροστατευτική δράση της ΑΔΠΝ, σύμφωνα με αρκετούς
ερευνητές[217, 514, 515], αλλά όχι με όλους[278].
Το πιο σημαντικό σ’ αυτήν την έρευνα είναι, ότι για πρώτη φορά η ΑΔΠΝ
σχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα ορού της IL-8 και του ασβεστίου και αντίστροφα με τα
επίπεδα της αλβουμίνη και του μαγνησίου σε ασθενείς με ΧΝΝ-5, επιβεβαιώνοντας
ισχυρά την αντίστροφη επιδημιολογία, δηλ. ότι τα υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ, και όχι τα
χαμηλά, σχετίζονται με φλεγμονή και κακή θρέψη. Τα αποτελέσματα μας
επιβεβαιώθηκαν κι όταν η ΑΔΠΝ εξετάστηκε ως προς τα κριτήρια της ΠΕΔ, όπου τα
επίπεδα της ήταν υψηλότερα, με στατιστικά σημαντική διαφορά, σε χαμηλές τιμές
αλβουμίνης, προαλβουμίνης (χωρίς στατιστική σημαντικότητα), ΔΜΣ και ΑΜΑ, αλλά
και όσο αυξανόταν ο αριθμός των κριτηρίων της ΠΕΔ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι οι
ασθενείς της παρούσας μελέτης με κακή θρέψη και αυξανόμενη δυσθρεψία-φλεγμονή
είχαν υψηλότερα επίπεδα ΑΔΠΝ έναντι των ασθενών με καλή θρέψη, επιβεβαιώνοντας
τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας, όπου η φλεγμονή αξιολογήθηκε βάσει του
ερωτηματολογίου SGA[516]. Απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν έρευνες που να
μελετούν την αλβουμίνη και την ΑΔΠΝ και ν’ αναφέρουν κάποια σχέση μεταξύ τους,
ενώ, η ΑΔΠΝ συνήθως σχετίζεται αρνητικά, και όχι θετικά, με φλεγμονώδεις δείκτες
όπως η CRP, η IL-6, η IL-8 και ο TNF-α σε ασθενείς παχύσαρκους, με αθηροσκλήρωση
ή με ΧΝΝ-5[255, 351, 352, 368, 399, 464, 517]. Επίσης, η ΑΔΠΝ προκαλεί την έκφραση
των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η IL-10 και του ανταγωνιστή του υποδοχέα
της IL-1 σε ανθρώπινα λευκοκύτταρα[370]. Εξαίρεση στα προαναφερόμενα αποτελούν
πρόσφατες μελέτες, όπου τα επίπεδα της ΑΔΠΝ σχετίστηκαν θετικά με την hsCRP σε
ΠΚ ασθενείς[518] και με τα ερωτηματολόγια SGA και MIS σε ΑΜΚ ασθενείς[516]. Τα
αποτελέσματα μας ισχυροποιούνται και αποκλείουν την πιθανότητα τυχαίων
συσχετίσεων λόγω μίας μέτρησης, επειδή εξετάσαμε και τις 3 καταγραφές της ΑΔΠΝ
συναρτήσει της ΠΕΔ, όπου επιβεβαιώθηκε με στατιστική σημαντικότητα, ότι η μεταβολή
της ΑΔΠΝ, εξαρτήθηκε από την παρουσία της ΠΕΔ και του αριθμού των κριτηρίων της.
Από την προαναφερόμενη συσχέτιση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μεταβολές των
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ενδιάμεσων τιμών της ΑΔΠΝ στο σύνολο των ασθενών, οι οποίες εμφάνισαν αυξητική
τάση, χωρίς όμως στατιστική σημαντικότητα, κατά τη β’ και γ’ καταγραφή, πιθανόν
αντικατόπτριζαν την επιδεινούμενη κατάσταση υγείας των ασθενών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιαθηρογόνες και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της
αδιπονεκτίνης, αλλά ταυτόχρονα και τις μελέτες που αναφέρουν ότι η αδιπονεκτίνη
πιθανόν αντικατοπτρίζει τη διαδικασία φθοράς στη ΧΝΑ ή ίσως προκαλεί αυτή καθ’
αυτή την ΠΕΔ[391], η ερμηνεία των ευρημάτων μας γίνεται δύσκολη. Μια πιθανή
εξήγηση είναι η ΠΕΔ, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα δεικτών φλεγμονής
κι αποτελεί συχνό εύρημα στους ασθενείς σε κάθαρση, και η οποία συνήθως
συνοδεύεται από απώλεια βάρους[35], έμμεσα να οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της
ΑΔΠΝ στους καχεκτικούς ασθενείς, εφόσον η ΑΔΠΝ παράγεται σε αντίστροφη
αναλογία με τη λιπώδη μάζα[307]. Άλλη εξήγηση μπορεί να βασιστεί στις επιβλαβείς
επιδράσεις της απώλειας λίπους και άπαχης μάζας σώματος, που πιθανόν αλλάζουν τα
επίπεδα όλων των κυκλοφορούντων λιποκινών και οι συνέπειες αυτών των επιζήμιων
αλλαγών ίσως επισκιάζουν τις ευεργετικές επιδράσεις της αδιπονεκτίνης. Πράγματι, η
ΑΔΠΝ δεν παρέμεινε σημαντικός προγνωστικός παράγοντας θνησιμότητας όταν
αποκλείστηκαν οι καχεκτικοί ασθενείς (αλβουμίνη ορού ≤35g/L) από την ανάλυση σε
έρευνα με ΑΜΚ ασθενείς[337]. Ωστόσο, το συμπέρασμα από πρόσφατη έρευνα σε ΑΜΚ
ασθενείς με διαβήτη τύπου-2 ήταν, ότι τα αρχικά υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ και η αύξηση
τους έπειτα από 6 μήνες, κυρίως αντανακλούσαν τις συνέπειες της ασθένειας, και
πιθανόν έδρασαν ως ρυθμιστική απάντηση στην επιδεινούμενη υγεία, σύμφωνα με τη
δυνατότητα της αδιπονεκτίνης να ρυθμίζει τη φλεγμονή. Το συμπέρασμα βασίστηκε στο
γεγονός ότι η θετική συσχέτιση της ΑΔΠΝ με την ανεπιθύμητη έκβαση, κατά ένα μεγάλο
μέρος εξηγήθηκε από τη συγχυτική επίδραση του νατριουρητικού πεπτιδίου NT-proBNP[343]. Απ’ όσο γνωρίζουμε, η προαναφερόμενη έρευνα είναι η μοναδική στην οποία
επίσης παρακολούθησαν τα επίπεδα της ΑΔΠΝ στο χρόνο, ενώ στην παρούσα μελέτη
δεν μετρήσαμε το πεπτίδιο NT-pro-BNP. Τα δύο αυτά δεδομένα λοιπόν δεν μας
επιτρέπουν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή σχετικά με την
αιτιολογική σχέση της ΑΔΠΝ και των μεταβολών της στο χρόνο με την ΠΕΔ.
Η λεπτίνη ορού σχετίστηκε θετικά με τους δείκτες σωματικής και λιπώδους
μάζας (ΔΜΣ και FMI αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία[338, 385, 462, 505,
518]. Ο αμφιλεγόμενος ρόλος της λεπτίνης ως προς την ουραιμική ανορεξία, τη
φλεγμονή και την ΠΕΔ, καθιστά ενδιαφέροντα τα ευρήματα της παρούσας μελέτης της
θετικής σχέσης της λεπτίνης με τη μυϊκή μάζα (FFMI) και την τρανσφερρίνη και της
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αρνητικής με τα επίπεδα της CRP. Δηλαδή γίνεται εμφανές, ότι τα επίπεδα της λεπτίνης
αυξάνονται ταυτόχρονα με δείκτες καλής θρέψης, ενώ μειώνονται καθώς αυξάνεται η
φλεγμονή, επιβεβαιώνοντας το φαινόμενο της αντίστροφης επιδημιολογίας που
παρατηρείται στους ΧΝΝ-5 ασθενείς. Η σχέση αυτή παρέμεινε σταθερή και με
στατιστική σημαντικότητα, όταν εξετάστηκε η λεπτίνη ως προς τα κριτήρια της ΠΕΔ,
όπου τα επίπεδα της βρέθηκαν υψηλότερα σε υψηλότερες τιμές του ΔΜΣ, της ΑΜΑ και
της προαλβουμίνης, δηλ. όταν οι ασθενείς ήταν σε καλύτερη θρεπτική κατάσταση, ενώ
τα επίπεδα της μειώνονταν όσο αυξάνονταν ο αριθμός των κριτηρίων της ΠΕΔ, δηλ. όσο
αυξάνονταν το σύνδρομο δυσθρεψίας-φλεγμονής. Μέχρι στιγμής οι έρευνες δίδουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα για τη σχέση της λεπτίνης με την κατάσταση θρέψης και
φλεγμονής των ασθενών με ΧΝΝ-5. Αντίθετα με τα ευρήματα μας, θετική σχέση της
λεπτίνης με δείκτες φλεγμονής, όπως η CRP και η IL-6, έχει βρεθεί σε κάποιες
έρευνες[265, 298, 464], ενώ σε άλλες, και σε συμφωνία με τα δικά μας ευρήματα,
εμφανίζεται ως αρνητική πρωτεΐνη οξείας φάσεως, λόγω της αρνητικής της σχέσης με τη
φερριτίνη ή το ερωτηματολόγιο MIS[301, 338]. Πρόσφατες έρευνες, σε συμφωνία με τα
δικά μας ευρήματα, βρήκαν τα επίπεδα της λεπτίνης ανάλογα της άπαχης μάζας
σώματος[276, 518], ενώ παλαιότερες έρευνες έδειξαν αυξημένα επίπεδα λεπτίνης σε ΠΚ
ασθενείς με μειωμένη άπαχη μάζα[269] και σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 3 και 4 με
χαμηλή ΑΜΑ[143]. Σε άλλη μελέτη, η αρνητική σχέση της λεπτίνης με την αλβουμίνη
και το PCR ασθενών σε κάθαρση, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η λεπτίνη πιθανόν έχει
αρνητικό ρόλο στη διατροφή[478], αντίθετα από τα συμπεράσματα μας.
Εκτός του γεγονότος ότι η λεπτίνη στους ασθενείς μας αυξήθηκε στο χρόνο
παρακολούθησης, αντί να μειωθεί[276], η αντίστροφη σχέση της με τη φλεγμονή
σταθερά επιβεβαιώθηκε στη 2η και στην 3η μέτρηση στους ΑΜΚ, αλλά και στους ΠΚ
ασθενείς. Παρουσία δυσθρεψίας-φλεγμονής (≥3 κριτήρια ΠΕΔ) κατεγράφησαν μειωμένα
επίπεδα λεπτίνης, ενώ αντίθετα, ασθενείς με καλή θρέψη (0 κριτήρια ΠΕΔ) είχαν
αυξημένα επίπεδα λεπτίνης, παρόλο που η συσχέτιση δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.
Ο ΔΜΣ αποτελεί κριτήριο της ΠΕΔ, οπότε η μείωση του (δηλ. 1 κριτήριο ΠΕΔ), και
αντίστοιχα της λιπώδους μάζας των ασθενών μας, ακολουθήθηκε από πτώση των
επιπέδων λεπτίνης. Το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τη γνωστή ανάλογη σχέση της
λεπτίνης με το σωματικό λίπος, αλλά και με το κύριο συμπέρασμα της Beberashvili
κ.συν., όπου η παρατηρούμενη μείωση των επιπέδων λεπτίνης στο χρόνο πιθανόν
αντανακλούσε τα μειωμένα αποθέματα σωματικού λίπους[276]. Ωστόσο, πολύ λίγα
δεδομένα υπάρχουν για τη σχέση των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της λεπτίνης με
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παραμέτρους διατροφικής κατάστασης[269, 276, 291] για να μπορέσουμε να εξάγουμε
συνεπή συμπεράσματα.
Έχοντας υπόψη την πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τις ανορεξιογόνες[300],
φλεγμονώδεις και αθηρωματικές ιδιότητες[519-521] της λεπτίνης και τη συμβολή της
στην ουραιμική καχεξία[300, 522, 523], αλλά και τις αντίθετες απόψεις[270, 301, 307], η
ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας μας χρειάζεται προσοχή, καθώς επιχειρούμε
να ερμηνεύσουμε ένα αποτέλεσμα, αγνοώντας το πραγματικό αίτιο, λόγω του
πολύπλοκου ουραιμικού περιβάλλοντος. Οι ανεξάρτητοι παράγοντες που προέβλεψαν
στους ασθενείς μας την αύξηση των επιπέδων λεπτίνης της α΄ καταγραφής ήταν η
αύξηση του FMI, της προ-αλβουμίνης και της τρανσφερρίνης. Κλινικά αυτό σημαίνει ότι
η λεπτίνη στην έρευνα μας σχετίστηκε με καλή θρεπτική κατάσταση, που επαγωγικά
σημαίνει ασθενείς με καλή όρεξη, σε συμφωνία με προηγούμενες κλινικές μελέτες που
δεν κατάφεραν ν’ αναδείξουν κάποια ανορεξιογόνο δράση της λεπτίνης[272, 307],
παρόλο που η λεπτίνη έχει αποδειχτεί σημαντικός κεντρικός μεσολαβητής της
ουραιμικής ανορεξίας σε ζωικά μοντέλα, δρώντας κυρίως στους υποθαλαμικούς
νευρώνες[300]. Αν και δε διερευνήσαμε ευθέως τη διατροφική πρόσληψη των ασθενών,
έχουμε έμμεσα άποψη για την καλή όρεξη τους μέσω του ερωτηματολογίου MIS, το
οποίο εμπεριέχει σχετική ερώτηση και το οποίο είχε σκορ <5 (δηλ. χαμηλή φλεγμονή και
καλή θρέψη) στο 65% των ασθενών μας κατά την αρχική καταγραφή. Έχει βρεθεί ότι η
όποια σχέση της λεπτίνης με την όρεξη επισκιάζεται από τη CRP, η οποία στο ουραιμικό
περιβάλλον παρεμποδίζει την επίδραση της λεπτίνης στον κορεσμό και την απώλεια
βάρους[310]. Καθώς η υπερλεπτιναιμία είναι συνήθης στους ασθενείς με ΧΝΝ-5, κυρίως
λόγω μειωμένης νεφρικής κάθαρσης[478], φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι
επιλεκτική
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ασθενείς[308]) είναι ένας μηχανισμός που πιθανόν ευθύνεται για την εξασθένιση της
αρνητικής επίδρασης της λεπτίνης στην όρεξη. Τα αποτελέσματα μας φαίνεται να
συμφωνούν με πρόσφατη μελέτη, όπου τα επίπεδα λεπτίνης δε φάνηκαν να συμβάλλουν
στην ουραιμική ανορεξία ή να επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση και/ή την επιβίωση
ΑΜΚ ασθενών[276]. Προηγούμενη μελέτη των ίδιων ερευνητών, σε συμφωνία με τα
δικά μας ευρήματα, είχε δείξει η λεπτίνη να σχετίζεται με δείκτες θρέψης, όπως η γωνία
φάσης (θετικά) και ο λόγος ECM/BCM (αρνητικά), αλλά όχι με δείκτες φλεγμονής (IL-1,
IL-6, TNF-α)[505]. Η λεπτίνη έχει φανεί από in vitro και πειραματικές μελέτες σε ζώα να
δρα κυρίως ως προφλεγμονώδης παράγοντας σε πειραματικά μοντέλα αυτοάνοσων
ασθενειών, όπου ενεργοποιείται το επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ εμφανίζει
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αντιφλεγμονώδη δράση σε μοντέλα οξείας φλεγμονής και κατά την ενεργοποίηση της
ενδογενούς ανοσίας. Ιδιαίτερα, οι έμμεσες δράσεις της λεπτίνης ή της έλλειψης λεπτίνης
πιθανόν επηρεάζουν σημαντικά την ανοσοποιητική απάντηση και τη φλεγμονή και
συμβάλλουν μερικώς στα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών[306]. Σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα, εφόσον η ΧΝN-5 είναι κατάσταση χρόνιας φλεγμονής και
ενεργοποιεί την ενδογενή ανοσία, πιθανόν η λεπτίνη να δρα ως αντιφλεγμονώδης
παράγοντας στους ασθενείς αυτούς.
1.4.4. Σχέση των επιπέδων Αδιπονεκτίνης και Λεπτίνης με την επιβίωση
Εξετάζοντας την αδιπονεκτίνη και τη λεπτίνη σε σχέση με την επιβίωση,
παράγοντας πρόγνωσης της συνολικής θνησιμότητας στον πληθυσμό που εξετάσαμε
αναδείχθηκε η αδιπονεκτίνη. Όταν εξετάστηκε η ΑΔΠΝ ως συνεχόμενη μεταβλητή, κάθε
αύξηση της κατά 1μg/ml αύξησε τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 4% (μη
προσαρμοσμένο) ή 9% (προσαρμοσμένο), ενώ όταν χωρίστηκε σε τριτημόρια, οι
ασθενείς με επίπεδα αδιπονεκτίνης στο υψηλότερο (μεσαίο και υψηλό), εξαρτώμενο από
το φύλο, τριτημόριο είχαν μειωμένη επιβίωση και υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση
με αυτούς στο χαμηλότερο τριτημόριο. Τα αποτελέσματα μας έρχονται σε συμφωνία με
πρόσφατες μελέτες που έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης προβλέπουν
καρδιαγγειακή και συνολική θνησιμότητα σε ασθενείς με ΧΝΝ[261, 277, 337, 343, 353].
Παρόμοιες συσχετίσεις έχουν βρεθεί και σε άλλες ομάδες ασθενών, όπως αυτών με
συμφορητική ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (CHF)[341, 397, 398]. Σε ασθενείς με ΧΝΝ
σταδίου 3 και 4 έχει βρεθεί ότι για κάθε 1μg/ml αύξηση της αδιπονεκτίνης ο κίνδυνος
συνολικής θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 3%[261] και σε ΑΜΚ ασθενείς κατά
10,3%[337]. Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες όπου τα χαμηλά, και όχι τα υψηλά, επίπεδα
ΑΔΠΝ προέβλεψαν τον καρδιαγγειακό θάνατο στο γενικό πληθυσμό[524, 525] και σε
ασθενείς με ΧΝΝ[331-333, 376]. Άλλες μελέτες έχουν δείξει είτε οριακή επίδραση της
χαμηλής αδιπονεκτίνης στη

θνησιμότητα[350], είτε

καμία

συσχέτιση

μεταξύ

αδιπονεκτίνης και θνησιμότητας[339]. Μια από τις εξηγήσεις για τα αντικρουόμενα
αποτελέσματα της βιβλιογραφίας είναι ότι η ΑΔΠΝ πιθανόν εκκρίνεται ως φυσιολογικός
εξισορροπητικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, της δυσθρεψίας και
για την προστασία ενάντια στην ενδοθηλιακή βλάβη και την αγγειακή προσβολή[374].
Ωστόσο, οι δείκτες θρέψης και φλεγμονής που ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες της ΑΔΠΝ
στην α΄ καταγραφή, δεν επηρέασαν τη σχέση ΑΔΠΝ-θνησιμότητας στην έρευνα μας.
Εναλλακτικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι, η δημιουργία «αντίστασης στην ΑΔΠΝ»,
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λόγω μείωσης της συνδετικής ικανότητας της ΑΔΠΝ με τους υποδοχείς της, ή μείωσης
της λειτουργίας των υποδοχέων της ΑΔΠΝ ή και των δύο αιτιών, πιθανόν να προκαλεί
ρυθμιστική αύξηση στην έκκριση της ΑΔΠΝ στους υψηλού κινδύνου ΧΝΝ-5
ασθενείς[365]. Εντούτοις, αυτοί οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί πιθανόν δεν είναι επαρκείς
για να βελτιώσουν την έκβαση, λόγω των πολλών παραγόντων κινδύνου που
συνυπάρχουν στην ουραιμία. Μια άλλη προσέγγιση είναι ότι η υψηλή αδιπονεκτίνη
οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και προάγει την απώλεια βάρους μέσω
άμεσης επίδρασης στον εγκέφαλο[391], το οποίο αντικατοπτρίζει μια προοδευτική
διαδικασία φθοράς και φλεγμονής, που πιθανόν συνδέει τα υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ με
αυξημένη θνησιμότητα. Αντίστροφα, λόγω αρνητικής σχέσης μεταξύ ΑΔΠΝ και λίπους
ή ΔΜΣ, η απώλεια βάρους αυξάνει τα επίπεδα ΑΔΠΝ[392], οπότε, ως αποτέλεσμα
πιθανόν, τα υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 αποτελούν ένδειξη φθοράς και
φτωχής πρόγνωσης. Σε επιβεβαίωση αυτού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν καχεκτικοί
ασθενείς (αλβουμίνη ορού ≤ 35g/l) σε κάθαρση αποκλείστηκαν από την έρευνα, η υψηλή
αδιπονεκτίνη δεν παρέμεινε προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας[337]. Αντίστοιχα,
πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι η παρουσία ολικής ή σπλαχνικής παχυσαρκίας σε
ασθενείς με υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ πιθανόν μεταβάλλει τη σχέση της ΑΔΠΝ με την
έκβαση, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου. Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση της ΑΔΠΝ
πλάσματος κατά 15μg/mL σε ΑΜΚ ασθενείς και ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλού ΔΜΣ
(≥24kg/m2) συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο συνολικής θνησιμότητας, ενώ σε
συνδυασμό με ΔΜΣ <24kg/m2 δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ
ΑΔΠΝ και θνησιμότητας[399]. Παρόμοια, η αύξηση των τιμών της ΑΔΠΝ κατά 5
μg/mL σε ΑΜΚ ασθενείς, σε συνδυασμό με τιμές περιμέτρου μέσης >90cm (κοιλιακή
παχυσαρκία) μείωσε τον κίνδυνο συνολικής θνησιμότητας, αλλά παραδόξως και από
CVD, ενώ σε συνδυασμό με τιμές ΠΜ <90cm ο κίνδυνος συνολικής θνησιμότητας και
από CVD αυξήθηκε[277]. Εντούτοις, στην παρούσα έρευνα, προσαρμογή ως προς τη
σύσταση σώματος (ΔΜΣ και ΑΜΑ) δεν ερμήνευσε τη σχέση ΑΔΠΝ-θνησιμότητας. Το
εύρημα είναι σε συμφωνία με τον Drechsler κ.συν, όπου σε μεγάλη κοορτή μελέτη με
ΑΜΚ ασθενείς με διαβήτη τύπου-2, η προσαρμογή ως προς το ΔΜΣ ελάχιστα μείωσε
την επιβαρυντική επίδραση της ΑΔΠΝ στην καρδιαγγειακή έκβαση. Αυτό όμως που
επέδρασε σημαντικά στην εξασθένηση της σχέσης ΑΔΠΝ-έκβαση, ήταν το αμινοτελικό
προπεπτίδιο του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-pro-BNP), το οποίο είναι
ισχυρός δείκτης καρδιακής λειτουργίας και κατακράτησης υγρών[343]. Άλλη εξήγηση
που πιθανόν συμβάλλει στην παράδοξη σχέση μεταξύ υψηλών επιπέδων ΑΔΠΝ και
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αρνητικής έκβασης, ίσως είναι η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) των
ασθενών με ΧΝΝ-5, που λόγω της αντίστροφης σχέσης της με τα επίπεδα της ΑΔΠΝ,
οδηγεί σε

αύξηση της ΑΔΠΝ[349, 400, 401]. Εφόσον, τα νατριουρητικά πεπτίδια

φαίνεται να ευνοούν την παραγωγή ΑΔΠΝ από ανθρώπινα λιποκύτταρα in vitro, η
χρόνια υπερφόρτωση υγρών πιθανόν να συνδέει περαιτέρω τα υψηλά επίπεδα ΑΔΠΝ με
την αυξημένη θνησιμότητα, όχι μόνο σε ασθενείς με καρδιακή καχεξία, αλλά και σε
ΧΝΝ-5 ασθενείς με χαμηλή υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία[375]. Πάραυτα στην
παρούσα έρευνα, προσαρμογή ως προς το εξωκυττάριο νερό (ECW%) δε μετέβαλε τη
σχέση της ΑΔΠΝ-θνησιμότητας. Η σχέση της υπεραδιπονεκτιναιμίας με τη φτωχή
έκβαση θα μπορούσε ν’ αποδοθεί επίσης στην αρνητική σχέση της ΑΔΠΝ με την οστική
πυκνότητα που έχει παρατηρηθεί σε άνδρες ασθενείς σε κάθαρση[526], όπως και στο
γενικό πληθυσμό. Τέλος, επειδή σταδιακά γίνεται όλο και πιο αντιληπτό ότι οι
διαφορετικές ισομορφές της ΑΔΠΝ πιθανόν ασκούν διαφορετικές λειτουργίες[362, 402],
έχει αναφερθεί η υπόθεση ότι στο ουραιμικό περιβάλλον συγκεντρώνεται περισσότερο η
ανενεργή μορφή της ΑΔΠΝ και όχι η υψηλού μοριακού βάρους (HMW) αδιπονεκτίνη,
που είναι η πιο δραστική. Σύμφωνα όμως με μια έρευνα, η HMW αδιπονεκτίνη είναι η
πιο άφθονη ισομορφή που παρατηρείται στους ασθενείς με ΧΝΝ[363], παρόλο που τα
δεδομένα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
Αντίθετα, η λεπτίνη βρέθηκε να σχετίζεται με την επιβίωση, μόνο όταν
εξετάστηκε βάσει τριτημορίων, όπου οι ασθενείς με επίπεδα λεπτίνης στο χαμηλότερο
εξαρτώμενο από το φύλο τριτημόριο είχαν μειωμένη επιβίωση και αυξημένο κίνδυνο
συνολικής θνησιμότητας σε σχέση με τους ασθενείς στο υψηλότερο τριτημόριο. Επίσης
δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά στα επίπεδα λεπτίνης μεταξύ των ζώντων
ασθενών κι αυτών που απεβίωσαν, παρόλο που οι ζώντες είχαν υψηλότερες τιμές
λεπτίνης. Οι προοπτικές μακροχρόνιες μελέτες που έχουν μελετήσει το ρόλο της
λεπτίνης στη θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ-5 είναι περιορισμένες. Τα
αποτελέσματα μας έρχονται σε συμφωνία με την αντικρουόμενη βιβλιογραφία, ανάλογα
με το πως αναλύσαμε τη λεπτίνη, δηλ. ως συνεχόμενη ή διχοτομική μεταβλητή, που
όμως μπορούν να οδηγήσουν σ’ ένα ενιαίο συμπέρασμα. Μια μελέτη, σε συμφωνία με τα
δικά μας αποτελέσματα, έδειξε ότι τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης ορού ήταν ανεξάρτητος
παράγοντας κινδύνου για θνησιμότητα σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Σε διάρκεια
παρακολούθησης 7 ετών, ο σχετικός κίνδυνος θνησιμότητας των ασθενών με τιμές
λεπτίνης μικρότερες από τη μέση τιμή (2,6 μg/l) ήταν σχεδόν διπλάσιος (1,96) σε
σύγκριση με τους ασθενείς με τιμές μεγαλύτερες της μέσης τιμής[270]. Παρόμοια, σε
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πρόσφατη μελέτη με ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση τα χαμηλότερα
επίπεδα λεπτίνης, προσαρμοσμένα ως προς το ΔΜΣ, σχετίστηκαν με αυξημένη συνολική
θνησιμότητα, ενώ ο λόγος λεπτίνης/ΔΜΣ ήταν αρνητικός προγνωστικός δείκτης 2ετούς
θανάτου[527]. Αντίθετα, πρόσφατες έρευνες σε ΧΝΝ-5 ασθενείς δεν επιβεβαίωσαν τη
σχέση λεπτίνης-θνησιμότητας. Η Beberashvili κ.συν. έδειξε ότι η μείωση των επιπέδων
της λεπτίνης με το χρόνο πιθανόν αντανακλά τις αποθήκες σωματικού λίπους, και δε
σχετίζεται με την επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ-5, εξετάζοντας τη λεπτίνη είτε βάσει
τριτημορίων, είτε ως συνεχόμενη μεταβλητή[276]. Επίσης, ο Diez κ.συν. συμπέρανε ότι
η λεπτίνη, αλλά και ο λόγος λεπτίνης/ΔΜΣ δε φαίνεται ν’ αποτελούν παράγοντες
κινδύνου για θνησιμότητα σε ΑΜΚ ασθενείς[271]. Τ’ αποτελέσματα μας συμφωνούν με
τις προηγούμενες έρευνες στο ότι δεν υπάρχει σχέση λεπτίνης-θνησιμότητας, όταν
εξετάσαμε τη λεπτίνη ως συνεχή μεταβλητή. Οι διαφορές όμως της έρευνας μας με τη
μελέτης της Beberashvili κ.συν. είναι ότι στους ασθενείς, που μελετήσαμε,
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση, και όχι μείωση, των επιπέδων της
λεπτίνης στο διάστημα παρακολούθησης των 18 μηνών και επίσης οι ασθενείς με
χαμηλά επίπεδα λεπτίνης εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Σημειωτέον, ότι η
παρατηρούμενη αύξηση των επιπέδων της λεπτίνης ήταν σε συμφωνία με τη στατιστικώς
σημαντική αύξηση του σωματικού λίπους και του ΔΜΣ των ασθενών της παρούσας
μελέτης (τα δεδομένα δεν αναφέρονται). Επίσης, αντίθετα με τον Diez κ.συν., όταν
κάναμε προσαρμογή ως προς FMI (αντί του ΔΜΣ που έκαναν αυτοί), η λεπτίνη σταθερά
δεν αποτέλεσε προγνωστικό δείκτη θνησιμότητας. Ενδιαφέρον έχει πρόσφατη μελέτη σε
ΑΜΚ ασθενείς που έδειξε, ότι αύξηση των επιπέδων λεπτίνης κατά 5ng/ml ήταν
παράγοντας κινδύνου για συνολικό ή/και καρδιαγγειακό θάνατο μόνο όταν συνυπήρχε
κοιλιακή παχυσαρκία (>110cm), ενώ αντίθετα είχε προστατευτική δράση στους ασθενείς
με περίμετρο μέσης <110cm[277]. Η συσχέτιση του σπλαχνικού λίπους με αύξηση του
κινδύνου για φλεγμονή, ΠΕΔ και συνολική, αλλά και CVD θνησιμότητα είναι γνωστή
από προηγούμενες έρευνες[108, 147]. Αντίθετα, στην έρευνα μας δεν μπορέσαμε να
επιβεβαιώσουμε το εύρημα αυτό, όταν εξετάστηκε η σχέση λεπτίνης-θνησιμότητας
παρουσία ΔΜΣ <23 ή >23, δηλ θεωρητικά, παρουσία χαμηλής και υψηλής περιμέτρου
μέσης αντίστοιχα.
Θεωρούμε ότι οι ασυμφωνίες μεταξύ των ερευνών πιθανόν οφείλονται σε
διάφορους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα τους, όπως η
διαφορετικού βαθμού νεφροπάθεια των ασθενών, το είδος κάθαρσης (ΑΜΚ/ΠΚ), το
μικρό δείγμα, ο σχεδιασμός (π.χ. συγχρονικές μελέτες), οι γενετικές διαφορές, η
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συγχυτική επίδραση των συμμεταβλητών, η στατιστική ανάλυση και οι διαφορετικές
εργαστηριακές τεχνικές. Τα αποτελέσματα μας για τη σχέση λεπτίνης-θνησιμότητας αν
και φαίνεται να έρχονται σε αντίφαση, με μια πιο προσεκτική ματιά μπορούμε να τους
δώσουμε λογική ερμηνεία. Η ανάλογη σχέση λεπτίνης-λιπώδους μάζας έχει αποδειχτεί
μέσω DEXA(Johansen, 1998), την οποία και επιβεβαιώσαμε σ’ αυτήν την έρευνα.
Επιπλέον σ’ αυτήν την έρευνα δείξαμε την αντίστροφη σχέση της λεπτίνης με την ΠΕΔ.
Μπορούμε να ισχυριστούμε λοιπόν, ότι εφόσον η λεπτίνη αντανακλά το σωματικό λίπος
και σχετίζεται αρνητικά με την ΠΕΔ, τα χαμηλά της επίπεδα το πιθανότερο αντανακλούν
την κατάσταση δυσθρεψίας-φλεγμονής των ασθενών (άτομα με χαμηλή λιπώδη μάζα)
και ως εκ τούτου έμμεσα σχετίζονται με το θάνατο. Επίσης, στην παρούσα έρευνα
δείξαμε ότι η λεπτίνη σχετίστηκε θετικά με δείκτες θρέψης (FMI, FFMI, τρανσφερρίνη
και προ-αλβουμίνη) και αρνητικά με δείκτες φλεγμονής (CRP και ΠΕΔ). Εφόσον η ΠΕΔ
αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος καθοριστικός παράγοντας νοσηρότητας και θνησιμότητας
στους AMK και ΠK ασθενείς[4, 6], θεωρούμε ότι η σχέση που αναδείξαμε των χαμηλών
επιπέδων λεπτίνης με τη θνησιμότητα ουσιαστικά προέρχεται από την επιβαρυμένη
κατάσταση θρέψης και φλεγμονής αυτών των ασθενών και όχι από τα χαμηλά επίπεδα
λεπτίνης per se. Άλλος ένας παράγοντας που πιθανόν εμπλέκει τα χαμηλά επίπεδα
λεπτίνης με φτωχή πρόγνωση, είναι το γεγονός ότι η λεπτίνη σε ΑΜΚ ασθενείς με
φλεγμονή έχει φανεί να συμπεριφέρεται ως αρνητική[301], και όχι ως θετική, πρωτεΐνη
οξείας φάσεως, σε απόλυτη συμφωνία με το εύρημα μας, ότι οι ασθενείς με σύνδρομο
ΠΕΔ είχαν χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε πάλι, ότι η
αυξημένη θνησιμότητα των ασθενών με χαμηλά επίπεδα λεπτίνης οφείλεται στη
δυσθρεψία-φλεγμονή και όχι στην επίδραση καθ’ αυτής της λεπτίνης. Στην έρευνα του
Stenvinkel κ.συν.[269], οι ΠΚ ασθενείς που έχασαν άπαχη μάζα σώματος (LBM) στον 1ο
χρόνο κάθαρσης παρουσίασαν αύξηση στα επίπεδα λεπτίνης, η οποία αύξηση σχετίστηκε
με τα αρχικά επίπεδα CRP αυτών των ασθενών, τα οποία ήταν αυξημένα σε σχέση με
τους ασθενείς που δεν έχασαν LBM. Βάσει της παρατήρησης αυτής, αποδόθηκε στη
λεπτίνη σχέση με τη φλεγμονή και την κακή θρέψη (μείωση της μυϊκής μάζας). Όμως το
συμπέρασμα τους πιθανόν είναι λανθασμένο, εφόσον η αύξηση στα επίπεδα της λεπτίνης
στους ασθενείς που έχασαν μυϊκή μάζα, μπορεί ν’ αποδοθεί ορθότερα στην αύξηση του
ολικού και του σπλαχνικού τους λίπους κατά τον 1ο χρόνο περιτοναϊκής κάθαρσης, βάσει
της αποδεδειγμένης ανάλογης σχέσης λεπτίνης-λίπους. Επιπλέον, τα αρχικά επίπεδα της
λεπτίνης (και όχι η αύξηση τους) στη συγκεκριμένη μελέτη του Stenvinkel κ.συν.,
συσχετίστηκαν θετικά με το ΔΜΣ και το σωματικό λίπος (BF), αλλά όχι με τη φλεγμονή
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(CRP). Στην έρευνα της Scholze κ.συν.[270], παρατηρήθηκε επίσης σχέση χαμηλής
λεπτίνης-θνησιμότητας. Όμως τα χαμηλά επίπεδα της λεπτίνης μπορούμε πάλι να
ισχυριστούμε, ότι πιθανόν απλά αντανακλούσαν την κατάσταση δυσθρεψίας φλεγμονής
των ασθενών, όπως πιθανόν και στους ασθενείς της έρευνας μας, κρίνοντας από τις
χαμηλές τιμές του ΔΜΣ και της αλβουμίνης και τα αυξημένα επίπεδα της CRP αυτών
των ασθενών, τα οποία αποδεδειγμένα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου[11, 26,
68]. Σημειωτέον, ότι στην προαναφερόμενη έρευνα δεν εξετάστηκε η σύσταση σώματος,
αλλά μόνο ο ΔΜΣ, ο οποίος δεν είναι καλός δείκτης σωματικού λίπους, ειδικά σε
ισχνούς ασθενείς[127]. Επιπλέον, ο διαβήτης ήταν πιο συχνός στην ομάδα με τα χαμηλά
επίπεδα λεπτίνης σε σχέση με την ομάδα υψηλής λεπτίνης. Επειδή, ΑΜΚ ασθενείς με
διαβήτη έχουν φτωχή πρόγνωση[528], πιθανόν ο διαβήτης να ήταν ένας επιπλέον
παράγοντας για τη χαμηλότερη επιβίωση των ασθενών με χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης.
Όμως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι παρόμοιο στην παρούσα έρευνα, εφόσον
υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης διαβήτη είχαν οι ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα
λεπτίνης. Τέλος, υποστηρίζοντας τη θέση ότι η λεπτίνη στην έρευνα μας, αλλά και σε
αυτές που αναφέραμε, τελικά αντανακλά το σωματικό λίπος και είναι δείκτης θρέψης,
αναφέρουμε ότι ο Diez κ.συν.[278], δε βρήκαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
λεπτίνης και προηγούμενων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ενώ ο Zoccali κ.συν.[529],
δεν απέδειξαν διαφορά στην επιβίωση 192 ΑΜΚ ασθενών έπειτα από τη
στρωματοποίηση τους βάσει της διαμέσου τιμής της λεπτίνης.
1.4.5. Άλλοι δείκτες θρέψης και φλεγμονής σχετιζόμενοι με την επιβίωση
Κατά τη διερεύνηση της σχέσης της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης με τη
θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ-5, παρατηρήθηκαν παράλληλα στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις κι άλλων από τις εξεταζόμενες παραμέτρους της παρούσας
μελέτης με τη θνησιμότητα, οι οποίες έρχονται σε συμφωνία με την υπάρχουσα
βιβλιογραφία. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης ισχυροί προστατευτικοί
παράγοντες αναδύθηκαν οι υψηλές τιμές αλβουμίνης, φωσφόρου και γωνίας φ, ενώ στην
πολυπαραγοντική ανάλυση επικράτησε ο προστατευτικός ρόλος των υψηλών τιμών της
γωνίας φ. Ο προστατευτικός ρόλος της αλβουμίνης έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες
επιβίωσης ασθενών με ΧΝΝ-5, είτε μέσω συσχέτισης της χαμηλής αλβουμίνης με
αυξημένη θνησιμότητα ή το αντίθετο[471, 530-532]. Συγκεκριμένα, σε έρευνα έχει
φανεί, ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου σε ασθενείς με ΧΝΝ-5 μειώθηκε έπειτα από 2
χρόνια κατά 5% για κάθε αύξηση αλβουμίνης ορού κατά 1g/L και 14% για κάθε
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100mg/L τρανσθυρετίνης (προ-αλβουμίνη) ορού[198]. Παρόλο, που εκτός από τη
χαμηλή αλβουμίνη ορού, και η χαμηλή προ-αλβουμίνη έχει αποδειχτεί ανεξάρτητος
προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας σε ΑΜΚ και ΠΚ ασθενείς[6, 11, 13, 196, 197, 529],
στην παρούσα έρευνα δεν καταφέραμε ν’ αναδείξουμε τέτοιο ρόλο για την προαλβουμίνη. Όσον αφορά στην αλβουμίνη, σε πρόσφατη έρευνα παρατηρήθηκε
σημαντική αύξηση του κινδύνου θανάτου σε τιμές αλβουμίνης <3,8 g/dL στους ΠΚ
ασθενείς, ενώ στους ΑΜΚ ασθενείς σε τιμές αλβουμίνης <4,0 g/dL. Οι ερευνητές
προτείνουν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους οργανισμούς, που ορίζουν τα
κριτήρια ποιότητας, αυτή η διαφορά στο όριο που αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου μεταξύ
των 2 ειδών κάθαρσης[71].
Παρόλο που είναι γνωστό ότι υψηλές τιμές φωσφόρου σχετίζονται με αυξημένη
θνησιμότητα στους ασθενείς με ΧΝΝ-5[533, 534], η προστατευτική δράση των
υψηλότερων επιπέδων φωσφόρου ορού που παρατηρήθηκε στο δείγμα μας εξηγείται από
το γεγονός ότι, αφενός οι τιμές φωσφόρου δεν ήταν πολύ υψηλές (>6,5 mg/dl)[533] κι
αφετέρου παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που επιβίωσαν, επειδή πιθανόν είχαν
επαρκέστερη λήψη τροφής. Υψηλότερη λήψη φωσφόρου σχετίζεται με υψηλότερη λήψη
πρωτεΐνης[535], αρά με μειωμένο κίνδυνο υποθρεψίας και συνεπώς μειωμένο κίνδυνο
θνησιμότητας[536].
Έρευνες έχουν δείξει η γωνία φάσης φ να σχετίζεται με διάφορους διατροφικούς
δείκτες (ερωτηματολόγιο SGA, ανθρωπομετρήσεις, nPNA, και συγκεντρώσεις ορού
αλβουμίνης, προαλβουμίνης και κρεατινίνης), καθώς και με υψηλότερο προσδόκιμο
επιβίωσης των ουραιμικών ασθενών[29, 30, 177, 187, 189, 537]. Σε πολύ πρόσφατη
έρευνα οι ασθενείς (όχι ουραιμικοί) με αλβουμίνη ορού <35g/L εμφάνισαν σχετικό
κίνδυνο 7,5 να έχουν χαμηλή γωνία φάσης φ σε σχέση με τους ασθενείς με αλβουμίνη
ορού >35g/L. Επίσης, η γωνία φ αποδείχτηκε χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο
αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης χωρίς να είναι απαραίτητη η μέτρηση του
βάρους ή του ύψους ή άλλης ενδελεχούς θρεπτικής εκτίμησης[538, 539]. Στην παρούσα
μελέτη επιβεβαιώθηκε ο προστατευτικός ρόλος της υψηλής γωνίας φάσης στην επιβίωση
των ασθενών, γεγονός που με τη σειρά του επιβεβαιώνει τη χρήση της ΒΙΑ ως μιας
εύκολης, γρήγορης και μη παρεμβατικής μεθόδου για τη διατροφική αξιολόγηση και την
πρόβλεψη επιβίωσης των ουραιμικών ασθενών.
Όσον αφορά στους παράγοντες, εκτός της υψηλής αδιπονεκτίνης και της χαμηλής
λεπτίνης, που βρέθηκαν να σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας των
ασθενών της παρούσας μελέτης, τα αποτελέσματα μας ήταν και πάλι σε συμφωνία με τη
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βιβλιογραφία, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι ουραιμικοί ασθενείς πιθανόν
μοιράζονται κοινές μεταβολικές διαταραχές, ανεξάρτητα από τις πιθανές γενετικές,
διατροφικές και ιατρικής περίθαλψης διαφορές. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση
επιβίωσης παράγοντες πρόγνωσης θανάτου ήταν η αύξηση του εξωκυττάριου υγρού
σώματος (ECW), του σκορ του ερωτηματολογίου MIS και των επιπέδων ορού της CRP,
ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση επικράτησαν ως επιβαρυντικοί παράγοντες η
περιτοναϊκή κάθαρση και τα αυξημένα επίπεδα της IL-8.
Πράγματι, αυξημένο ECW ή αυξημένος λόγος ECW/ICW σε ΠΚ και ΑΜΚ
ασθενείς έχει φανεί ισχυρός προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας[540-542]. Επίσης, σε
πρόσφατη έρευνα με ΠΚ ασθενείς, ο δείκτης ECW/ύψος, όπως υπολογίστηκε από
πολυσυχνοτική ΒΙΑ (mf-BIA), βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με δείκτες κακής θρέψης,
φλεγμονής, αθηροσκλήρωσης και με τη χρόνια υπερφόρτωση υγρών των ασθενών[185].
Συνεπώς, η πληροφορία που αντλούμε από τις τιμές του ECW και της γωνίας φάσης
αναδεικνύουν τη μέθοδο ΒΙΑ ως μια από τις πλέον χρήσιμες μεθόδους στην αξιολόγηση
της θρέψης, φλεγμονής και επιβίωσης των νεφροπαθών τελικού σταδίου.
Το MIS αναδείχθηκε προγνωστικός δείκτης θανάτου, είτε όταν εξετάστηκε ως
συνεχόμενη μεταβλητή (μονοπαραγοντική ανάλυση), είτε ως διχοτομική, όπου οι
ασθενείς της παρούσας μελέτης με τιμές MIS >5 (διάμεσος τιμή) είχαν μικρότερη
επιβίωση σε σχέση με αυτούς με MIS ≤5. Το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τη
βιβλιογραφία, όπου το MIS έχει δειχθεί ικανοποιητικός προγνωστικός δείκτης κακής
θρέψης, φλεγμονής, αναιμίας, νοσοκομειακής περίθαλψης και θνησιμότητας των ΑΜΚ
και ΠΚ ασθενών και πιθανόν μπορεί να αναπληρώσει τη μέτρηση δεικτών φλεγμονής,
όπως η CRP ή η IL-6[16, 38, 211]. Το MIS φαίνεται να είναι χρήσιμο επίσης στην
πρόγνωση της σοβαρότητας της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας ΑΜΚ ασθενών[212], ενώ
σε ΠΚ ασθενείς το MIS σχετίστηκε με κλινικές, διατροφικές, φλεγμονώδεις και
ανθρωπομετρικές παραμέτρους. Οι συσχετίσεις αυτές ήταν πιο ισχυρές από ό,τι με το
ερωτηματολόγιο SGA[213]. Η ανωτερότητα του σε σχέση με το SGA στην πρόγνωση
της βραχυπρόθεσμης έκβασης φάνηκε και σε έρευνα με ΑΜΚ ασθενείς[214], το οποίο
επιβεβαιώθηκε και στη μελέτη του Fiedler κ.συν., όπου το MIS αποδείχτηκε ανώτερο
από το SGA στην πρόγνωση κινδύνου νοσοκομειακής περίθαλψης και θνησιμότητας.
Πολύ σημαντικό εύρημα στην ίδια έρευνα ήταν ότι το MIS αποτέλεσε ισχυρότερο
προγνωστικό δείκτη έκβασης από τους εργαστηριακούς δείκτες και την ανάλυση
ΒΙΑ[215].
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Τα επίπεδα ορού της CRP αυξάνονται σε φλεγμονώδεις καταστάσεις,
κατατάσσοντας την στις θετικές πρωτεΐνες οξείας φάσεως, μαζί με τη φερριτίνη, το
ινωδογόνο, το αμυλοειδές ορού Α, τον TNF-α και την IL-6[43]. Τα αυξημένα επίπεδα
της CRP ορού αποτελούν προγνωστικό δείκτη έκβασης ακόμα και σε υγιή άτομα[43],
ενώ στους ασθενείς με ΧΝN-5 έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον τόσο ισχυρός
προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας όσο και τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης[67, 68].
Μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησης σε ΑΜK ασθενείς έδειξε η CRP να είναι
προγνωστικός δείκτης συνολικής, αλλά όχι CVD θνησιμότητας[12], ενώ ο συνδυασμός
αυξημένων επιπέδων CRP, με αυξημένα επίπεδα IL-6 και IL-8 έχουν φανεί πολύ ισχυρός
προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας[449]. Στην παρούσα
έρευνα η CRP βρέθηκε προγνωστικός δείκτης συνολικής θνησιμότητας επιβεβαιώνοντας
τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία, αλλά και την αξία της ευρείας χρήσης της στην κλινική
παρακολούθηση ρουτίνας έναντι άλλων φλεγμονωδών δεικτών, π.χ. IL-6, σε πολλές
χώρες στον κόσμο[95, 206]. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση όμως επικράτησε η IL-8 ως
προγνωστικός δείκτης συνολικής θνησιμότητας.
Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την IL-8 ορού και την έκβαση των ασθενών
με ΧΝΝ-5 είναι περιορισμένα. Γνωρίζουμε ότι ασθενείς με ΧΝΝ-5 έχουν αυξημένη IL8[451-453], η οποία είναι πολύ ισχυρός και ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης
καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας[450]. Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, πολύ
πιο ισχυρός προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας αποτελεί
ο συνδυασμός των αυξημένων επιπέδων IL-8, με αυξημένα επίπεδα IL-6 και CRP[449].
Παρόλο που η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε ότι η IL-8 είναι προγνωστικός δείκτης
συνολικής

θνησιμότητας,

αυξημένη

προσοχή

χρειάζεται

στην

ερμηνεία

της

συγκέντρωσης της IL-8, επειδή τα επίπεδα της αυξάνονται ως αποτέλεσμα διαφόρων
φλεγμονωδών καταστάσεων[235].
Η περιτοναϊκή κάθαρση επίσης αποδείχτηκε ισχυρός προγνωστικός δείκτης
συνολικής θνησιμότητας στην παρούσα έρευνα (5πλάσιος κίνδυνος έναντι των ΑΜΚ
ασθενών), γεγονός που πιθανόν να συνδέεται με το υψηλότερο ποσοστό ύπαρξης του
συνδρόμου ΠΕΔ στους ΠΚ ασθενείς έναντι των ΑΜΚ ασθενών, παρόλο που η διαφορά
δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατη
μετα-ανάλυση[543], η οποία καταλήγει ότι, αν και στις αρχικές μελέτες επιβίωσης
παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος θανάτου στους ΠΚ ασθενείς, στις περισσότερες
σύγχρονες μακροχρόνιες μελέτες, δε φάνηκε διαφορά στην έκβαση μεταξύ ΑΜΚ και ΠΚ
ασθενών[69, 449, 506, 507].
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1.4.6. Περιορισμοί και Πλεονεκτήματα της παρούσας έρευνας
Η παρούσα έρευνα είχε αρκετούς περιορισμούς, όπως ο μικρός αριθμός
ασθενών, ο σχετικά μικρός χρόνος παρακολούθησης και το γεγονός ότι ήταν έρευνα
παρατήρησης και όχι παρέμβασης, οι οποίοι εμποδίζουν στην εξαγωγή ισχυρών
συμπερασμάτων. Παρόλο που λόγω της ανάλυσης ΒΙΑ έπρεπε ν’ αποκλείσουμε τα
άτομα με ΔΜΣ <19, άρα πολύ πιθανόν έτσι ν’ αποκλείαμε ασθενείς με σοβαρή ΠΕΔ,
στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν τέτοιοι ασθενείς. Επίσης, δεν μπορέσαμε να
διερευνήσουμε τη σχέση της ΑΔΠΝ με τη CVD θνησιμότητα, λόγω του μικρού αριθμού
ασθενών που πέθαναν στο διάστημα παρακολούθησης από καρδιαγγειακή αιτία, δε
μελετήσαμε το νατριουρητικό πεπτίδιο NT-pro-BNP, το οποίο φαίνεται να εξηγεί τη
σχέση της ΑΔΠΝ με τη φτωχή έκβαση και τέλος δε μελετήσαμε τις διαφορετικές
ισομορφές της ΑΔΠΝ, οι οποίες πιθανόν να ασκούν διαφορετικές λειτουργίες.
Στα πλεονεκτήματα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται οι πολλές μεταβλητές
(ανθρωπομετρικές, σύστασης σώματος και βιοχημικές) που μελετήθηκαν προκειμένου
να εξεταστεί: 1. η πρωτεϊνοενεργειακή κατάσταση των ασθενών, 2. η συσχέτιση τους με
τις υπό διερεύνηση λιποκίνες, αδιπονεκτίνη και λεπτίνη, και 3. να γίνει η ανάλυση
επιβίωσης. Σημαντικό ήταν ότι κατεγράφησαν δεδομένα για ΑΜΚ και ΠΚ ασθενείς,
καθώς δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να μελετούν τις διαφορές μεταξύ των 2 ειδών
κάθαρσης, ότι είναι η πρώτη έρευνα σε Ελληνικό πληθυσμό που δίδει αυτές τις
πληροφορίες, ενώ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα θεωρούμαι την παρακολούθηση των
υπό εξέταση μεταβλητών μέσα στο χρόνο, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα αντίστοιχα
δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία. Συνεπώς, τ’ αποτελέσματα δε στηρίχτηκαν σε μια
μεμονωμένη, πιθανόν τυχαία, μέτρηση, και επίσης οι πολλές μεταβλητές, καθώς και οι
επαναλήψεις τους, έδωσε τη δυνατότητα να ελεγχθούν πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες
για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.
1.5. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά και απαντώντας στα ερωτήματα της παρούσας μελέτης, η κύρια
διαφορά, παρόλο μη στατιστικά σημαντική, που εντοπίστηκε μεταξύ αιμοκαθαιρόμενων
και περιτοναϊκών ασθενών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ύπαρξης του συνδρόμου ΠΕΔ
στους ΠΚ ασθενείς, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται με το σχεδόν 5πλάσιο κίνδυνο
θνησιμότητας σ’ αυτήν την ομάδα ασθενών. Ο σχετικά μικρός αριθμός θανάτων όμως
δεν μας επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν
τη θνησιμότητα. Τα δε παρατηρούμενα στατιστικώς σημαντικά αυξημένα επίπεδα
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λεπτίνης και αδιπονεκτίνης στους ΠΚ, μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές στα
διαλύματα κάθαρσης και συγκεκριμένα από το φορτίο γλυκόζης στα περιτοναϊκά
διαλύματα.
Η αδιπονεκτίνη ορού της α’ καταγραφής, αλλά και οι μεταβολές των τιμών της
στις 3 καταγραφές βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με το σύνδρομο της ΠρωτεϊνοΕνεργειακής Δυσθρεψίας (ΠΕΔ). Επίσης, η αδιπονεκτίνη αποδείχτηκε προγνωστικός
δείκτης θνησιμότητας στους ασθενείς της παρούσας μελέτης. Καταλήγουμε λοιπόν στο
συμπέρασμα ότι στο δείγμα μας αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι δείκτης κακής
πρόγνωσης. Δεν μπορούμε όμως ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα αν η αυξημένη
συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης επάγει την ΠΕΔ σ’ αυτούς τους ασθενείς ή είναι το
αποτέλεσμα της ΠΕΔ, ως εξισορροπητική ρύθμιση για να καταπραΰνει τις φλεγμονώδεις
ή αγγειακές βλάβες που παρατηρούνται στο αθηρογόνο ουραιμικό περιβάλλον και ειδικά
με την επιβάρυνση της ΠΕΔ. Επίσης, στην καχεξία, όπως παρατηρείται στη ΧΝΑ και
στη CHF, πιθανόν οι επιβλαβείς επιδράσεις της απώλειας λίπους και άπαχης μάζας
σώματος επισκιάζουν τις ευεργετικές επιδράσεις της αδιπονεκτίνης, η οποία, παρόλο που
πιθανόν αυξάνεται εξισορροπητικά, ίσως δεν είναι επαρκής για να βελτιώσει την έκβαση,
λόγω των πολλών παραγόντων κινδύνου που συνυπάρχουν στην ουραιμία ή ίσως λόγω
«αντίστασης» στην αδιπονεκτίνη. Πιθανόν να καταλήγαμε σε πιο σαφή συμπεράσματα
αν είχαμε μελετήσει τις ισομορφές της ΑΔΠΝ, οι οποίες φαίνεται να ασκούν
διαφορετικές λειτουργίες, ή/και το νατριουρητικό πεπτίδιο NT-pro-BNP, το οποίο σε
μελέτη εξασθένισε τη σχέση της αδιπονεκτίνης με τη φτωχή έκβαση. Εντούτοις, το
προαναφερθέν εύρημα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αύξηση της αδιπονεκτίνης σε
άτομα με αυξημένο ΔΜΣ (≥24) ή αυξημένη κοιλιακή παχυσαρκία (>90cm) σχετίστηκε
με μειωμένο κίνδυνο συνολικής και καρδιαγγειακής θνησιμότητας, με οδηγεί στην
προσωπική εκτίμηση ότι: α) η προστατευτική επίδραση των αυξημένων επιπέδων
αδιπονεκτίνης σε ασθενείς με καλή θρέψη (αυξημένο συνολικό ή κοιλιακό λίπος) μπορεί
να γίνει διακριτή, ενώ β) σε ασθενείς με κακή θρέψη, όπως οι ασθενείς στην παρούσα
μελέτη με ΠΕΔ και οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα NT-pro-BNP, τα αυξημένα επίπεδα
αδιπονεκτίνης δεν μπορούν να αντιστρέψουν την ήδη αυξημένη φλεγμονή και κακή
θρέψη που οδηγούν σε φτωχή έκβαση. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, εκτιμώ ότι η αυξημένη αδιπονεκτίνη δεν επιδρά
άμεσα στη θνησιμότητα, αλλά αποτελεί έμμεσο δείκτη αυξημένης θνησιμότητας.
Συνεπώς, περισσότερες μελέτες, κυρίως παρέμβασης, χρειάζονται για να αποσαφηνιστεί
ο ρόλος της αδιπονεκτίνης στο σύνθετο ουραιμικό περιβάλλον.
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Η λεπτίνη ορού της α’ καταγραφής σχετίστηκε αρνητικά με την ΠΕΔ, ενώ οι
μεταβολές των τιμών της στις 3 καταγραφές βρέθηκαν ανεξάρτητες από το σύνδρομο της
ΠΕΔ. Η λεπτίνη αρχικά δε σχετίστηκε με τη θνησιμότητα των μελετώμενων ασθενών,
παρά μόνο όταν χωρίστηκε σε τριτημόρια, όπου τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης
σχετίστηκαν με αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας. Στη συζήτηση έχει γίνει εκτενής
αναφορά στο ότι η συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων λεπτίνης με τον αυξημένο κίνδυνο
θνησιμότητας των ασθενών στην παρούσα μελέτη, αλλά και στις προηγούμενες έρευνες,
φαίνεται τελικά να αντανακλά τα χαμηλά επίπεδα σωματικού λίπους των ασθενών, άρα
της φτωχής θρέψης και της αυξημένης φλεγμονής τους, τα οποία ουσιαστικά αυξάνουν
τον κίνδυνο θανάτου στους νεφροπαθείς με ΧΝΝ-5. Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλή
λεπτίνη, όπως και η αυξημένη αδιπονεκτίνη, πιθανόν αποτελεί επίσης έναν έμμεσο
δείκτη μειωμένης επιβίωσης και όχι την αιτία της. Άλλωστε, σ’ αυτό το συμπέρασμα
συγκλίνουν τα αποτελέσματα από τις νεότερες μελέτες, σχετικά με το ρόλο της λεπτίνης
στη ΧΝΝ-5, καθώς φαίνεται να συμφωνούν ότι η λεπτίνη μάλλον απλώς αντανακλά τις
σωματικές αποθήκες λίπους, χωρίς να συμβάλλει στην ουραιμία, στη διατροφική
κατάσταση και στη θνησιμότητα των ασθενών. Η σημασία αυτών των συμπερασμάτων,
τόσο για την αδιπονεκτίνη, όσο και για τη λεπτίνη, είναι μεγάλη και ανατρεπτική,
εφόσον και οι δύο λιποκίνες έχουν θεωρηθεί ενδεχόμενοι θεραπευτικοί στόχοι στη ΧΝΝ5.
Τέλος, όσον αφορά στην αναζήτηση μεθόδων που θα μπορούσαν να ενταχθούν
στην καθημερινή κλινική πράξη, υποκαθιστώντας δαπανηρές βιοχημικές αναλύσεις, τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ΒΙΑ και του ερωτηματολογίου MIS φαίνεται να πληρούν τα
κριτήρια. Η γωνία φ και το ECW από την ανάλυση της ΒΙΑ σχετίστηκαν με την
επιβίωση (θετικά και αρνητικά αντίστοιχα), καθώς επίσης και το αυξημένο σκορ του
MIS σχετίστηκε με μειωμένη επιβίωση. Αυτό σημαίνει ότι, η ανάλυση της ΒΙΑ και το
MIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ως διαγνωστικά εργαλεία θρέψης και
φλεγμονής, αλλά και ως δείκτες πρόγνωσης της έκβασης. Συνεπώς, θα μπορούσαν εν
μέρει ν’ αναπληρώσουν βιοχημικούς δείκτες, όπως η αλβουμίνη, η CRP, η IL-6 και η IL8, μειώνοντας σημαντικά το κόστος της θρεπτικής αξιολόγησης των ασθενών, χωρίς
ταυτόχρονα να υποβαθμίζεται η αξιοπιστία της διάγνωσης. Η χρήση της ΒΙΑ και του
MIS μπορεί να είναι όσο συχνή απαιτείται, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση,
κρίνοντας σύμφωνα με την κατάσταση υγείας του ασθενούς με ΧΝΝ-5, κι ανάλογα να
ρυθμίζεται ο χρόνος κάθαρσης, η φαρμακευτική και η διατροφική του υποστήριξη.
Σημειωτέον, ότι η ανάλυση της ΒΙΑ και το ερωτηματολόγιο MIS είναι στα προτεινόμενα
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πρόσθετα εργαλεία αξιολόγησης της ΠΕΔ των νεφροπαθών τελικού σταδίου, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία αξιολόγησης της ΠΕΔ που χρησιμοποιήσαμε στο δείγμα μας.
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“Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή”, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας και Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων ‐ Τεχνολόγων Διατροφής,
Ηράκλειο Κρήτης, 9/6/07. ΕΡΓΟ: Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
ΚΡΗΤΗΣ (Κωδικός MIS: 75485 Γ΄ ΚΠΣ ‐ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία
Πράξεων 2.2.2.α
8. Μαρκάκη, Α. Υπηρεσίες του τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας στην Ανθρώπινη
Διατροφή.

Ημερίδα:

“Ερευνητικά

Αποτελέσματα

του

ΤΕΙ

Κρήτης

–

Προϋποθέσεις και Προοπτικές Εφαρμογής τους”, Γραφείο Διασύνδεσης, Σητεία,
24/11/06 και Χανιά, 15/12/06
9. Μαρκάκη, Α. Εφικτή η βελτίωση της ποιότητας διατροφής? Πανελλήνιο Συμπόσιο
“Διατροφή: Ασπίδα Υγείας”, Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων‐Τεχνολόγων
Διατροφής, Θεσ/κη, 7/10/2006
10. Μαρκάκη, Α. Διατροφή και ασβέστιο: Ο ρόλος του διαιτολόγου. Ημερίδα
“Διατροφή & Οστεοπόρωση”, Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων‐Τεχνολόγων
Διατροφής σε συνεργασία με το Ρευματολογικό τμήμα Γ.Ν. Αθηνών “Γ.
Γεννηματάς” και το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Σητεία, 02/2005
και Αθήνα, 03/2005
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