
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα μεγάλα αγγεία ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

τελικού σταδίου χαρακτηρίζονται από αυξημένη αρτηριακή σκλήρυνση, η

οποία αποτελεί ισχυρό και ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής

νοσηρότητας και θνητότητας. Το 3ήμερο διάστημα άνευ αιμοκάθαρσης έχει

συ σχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου σε ασθενείς που

υποβάλλονται σε συμβατική αιμοκάθαρση. Η παρούσα είναι η πρώτη μελέτη

που αξιολογεί την επίδραση του 3ήμερου σε αντιδιαστολή με ένα τυπικό

2ήμερο μεσοδιάστημα άνευ αιμοκάθαρσης στην ελαστικότητα των μεγάλων

αρτηριών και στο κύμα ανάκλασης.

Μέθοδος: Ένα σύνολο 70 ασθενών με ΧΝΝ τελικού σταδίου που υπο-

βάλλονταν σε αιμοκάθαρση 3 φορές/εβδομάδα μελετήθηκε στην έναρξη και

τη λήξη του 3ήμερου και του 2ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος. Σε κάθε

χρονικό σημείο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τονομετρίας περιφερικών

αρτηριών με τη συσκευή Sphygmocor για τον προσδιορισμό της αρτηριακής

σκληρίας και των παραμέτρων του κύματος ανάκλασης. Η ταχύτητα του

σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV) στην αορτή και τη βραχιό-

νιο αρτηρία αξιολογήθηκαν ως μέτρα της αρτηριακής σκληρίας και ο αυξη-

τικός δείκτης (Augmentation Index, ΑΙx) ως μέτρο του κύματος ανάκλασης.

Αποτελέσματα: O ΑΙx, ο σταθμισμένος για τον καρδιακό ρυθμό ΑΙx

και η πίεση επαύξησης αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ έναρξης και λήξης και

των 2 μεσοδιαλυτικών διαστημάτων υπό μελέτη, ενώ η PWV στην αορτή

και τη βραχιόνιο αρτηρία παρέμειναν αμετάβλητες. Η αύξηση των τριών πα-

ραμέτρων του κύματος ανάκλασης ήταν σημαντικά υψηλότερη στη διάρκεια

του 3ήμερου έναντι του 2ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος (p<0,001

για όλες τις συγκρίσεις). Σε αντίθεση, καμία στατιστικά σημαντική διαφορά

δεν παρατηρήθηκε στην PWV στην αορτή και τη βραχιόνιο αρτηρία μεταξύ

των δύο διαστημάτων. Η αύξηση του κύματος ανάκλασης στο μεσοδιαλυ-

τικό διάστημα συσχετίσθηκε με τη μεταβολή της κεντρικής αορτικής συστο-

λικής πίεσης και τη μεταβολή του σωματικού βάρους (r=0,475, p<0,001

και r=0,195, p<0,05, αντίστοιχα).

Συμπέρασμα: O AIx αυξάνεται μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης,

ενώ η ελαστικότητα των μεγάλων αρτηριών παραμένει αμετάβλητη. Η αύ-

ξηση αυτή στο κύμα ανάκλασης είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο 3ήμερο

διάστημα πριν την πρώτη συνεδρία αιμοκάθαρσης της εβδομάδας, αποτε-

λώντας έναν μηχανισμό που πιθανώς εμπλέκεται στον υψηλό καρδιαγγειακό

κίνδυνο των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε αυτό το χρονικό σημείο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Oι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

τελικού σταδίου εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο

κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητό-

τητας1,2. Συχνότερες αιτίες θανάτου στους ασθε-

νείς αυτούς είναι οι αρρυθμίες και η καρδιακή

ανακοπή, φαινόμενο που έχει αποδοθεί σε μια

σειρά παθοφυσιολογικών μεταβολών, όπως η

υπερ τροφία της αριστερής κοιλίας, οι ηλεκτρολυ-

τικές διαταραχές και η διάμεση ίνωση του μυοκαρ-

δίου. Κατά συνέπεια, η αθηροσκλήρωση, μια

νόσος κυρίως του έσω χιτώνα του αγγειακού τοι-

χώματος, που χαρακτηρίζεται από αποφρακτικές

βλάβες σε αρτηρίες μεσαίου μεγέθους, εξηγεί με-

ρικώς μόνο την καρδιαγγειακή επιβάρυνση σε αυ-

τούς τους ασθενείς3. Το φάσμα της αγγειακής ανα-

διαμόρφωσης στη ΧΝΝ είναι πολύ ευρύτερο και

περιλαμβάνει την παθοφυσιολογική διεργασία της

αρτηριοσκλήρυνσης, η οποία επηρεάζει κυρίως το

μέσο χιτώνα της αορτής και των μεγάλων κε-

ντρικών αρτηριών και έχει συγκεντρώσει μεγάλο

ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια3,4. Η

αρτηριακή σκληρία σχετίζεται με αλλαγές στο

προφίλ της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), όπως μεμο-

νωμένη αύξηση της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) και της

πίεσης παλμού (ΠΠ) και θεωρείται ο κύριος παθο-

γενετικός μηχανισμός για τη μεμονωμένη συστο-

λική υπέρταση και την υπερτροφία της αριστερής

κοιλίας5,6. Η αυξημένη ανάκλαση του σφυγμικού

κύματος στην περιφέρεια, επίσης, οδηγεί σε αύ-

ξηση της ΣΑΠ στην κεντρική αορτή και σε αύξηση

του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας, οδηγώ-

ντας στην ανάπτυξη μεμονωμένης συστολικής

υπέρτασης και καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθε-

νείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου7,8,9. Προοπτικές με-

λέτες έκβασης σε αυτούς τους ασθενείς έχουν

δείξει ότι η αρτηριακή σκληρία και το αυξημένο

κύμα ανάκλασης αποτελούν ισχυρούς και ανεξάρ-

τητους προγνωστικούς παράγοντες καρδιαγγει-

ακής νοσηρότητας και θνητότητας9,10,11.

Η αιμοκάθαρση (ΑΚ) συμβατικά επικράτησε

σε παγκόσμιο επίπεδο να πραγματοποιείται τρεις

φορές εβδομαδιαίως, με ένα μεγάλο μεσοδιάστη -

μα πριν την πρώτη συνέδρια της εβδομάδας (πε-

ρίπου 3 μέρες) και δύο μικρότερα μεσοδιαστή-

ματα πριν τις υπόλοιπες συνεδρίες της εβδομάδας

(περίπου 2 ημέρες). Στη βάση της περιορισμένης

ικανότητας των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών να

διατηρήσουν την ομοιοστασία του ύδατος και των

ηλεκτρολυτών στο διάστημα εκτός ΑΚ, είχε δη -

μιουρ γηθεί η υπόθεση ότι το 3ήμερο μεσοδιαλυ-

τικό μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για

δυσμενή συμβάματα12. Μια πρόσφατη μελέτη ενι-

σχύει την θεωρία αυτή, καθώς έδειξε ότι οι εισα-

γωγές στο νοσοκομείο εξαιτίας καρδιαγγειακών

παθήσεων αλλά και οι θάνατοι είναι σημαντικά

συχνότεροι την ημέρα μετά το πέρας του 3ήμερου

μεσοδιαλυτικού διαστήματος σε σύγκριση με κάθε

άλλη ημέρα της εβδομάδας σε χρονίως αιμοκαθαι-

ρόμενους ασθενείς13.

Oι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανι-

σμοί που υπεισέρχονται στο φαινόμενο του αυξη-

μένου καρδιαγγειακού κινδύνου των αιμοκαθαι-

ρόμενων ασθενών στο 3ήμερο μεσοδιαλυτικό διά-

στημα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι.

Προηγούμενες μελέτες που αξιολόγησαν τις

οξείες μεταβολές στην αρτηριακή ελαστικότητα σε

ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου μελέτησαν κυ-

ρίως την επίδραση της συνεδρίας τεχνητού νεφρού

στην αρτηριακή σκληρία και/ή στο κύμα ανά-

κλασης14,15. Σε αυτό το πεδίο, έχουμε δείξει σε

προηγούμενη έρευνα ότι η ΑΚ δεν επηρεάζει την

ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Ve-

locity, PWV), αλλά μειώνει τον κεντρικό αυξητικό

δείκτη (Augmentation Index, AIx) και την ΑΠ

στην κεντρική αορτή, πιθανότατα προκαλώντας

μείωση του σφυγμικού κύματος που ανακλάται

στην περιφέρεια16. Η επίδραση του μεσοδιαλυ-

τικού διαστήματος στο κύμα ανάκλασης έχει μελε-

τηθεί σε μια μόνο προηγούμενη εργασία, η οποία

έδειξε αύξηση του ΑΙx στη διάρκεια ενός 2ήμερου

μεσοδιαλυτικού διαστήματος17. Η μελέτη αυτή,

ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε ταυτόχρονο προσδιο-

ρισμό της αρτηριακής σκληρίας και δεν αξιολό-

γησε την επίδραση του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού

διαστήματος στις παραπάνω παραμέτρους17.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας με-

λέτης ήταν να αξιολογηθεί σε ασθενείς με ΧΝΝ

τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε θεραπεία

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με 3 συ-

νεδρίες ΑΚ/εβδομάδα: α) εάν η αρτηριακή σκλη -

ρία και το κύμα ανάκλασης από την περιφέρεια

επηρεάζονται στο διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών

συνεδριών ΑΚ και β) εάν οι παράμετροι αυτές

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του 3ήμερου και του

2ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος.
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ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜΕΘOΔOΙ

Πληθυσμός της μελέτης

Ένα σύνολο 70 ασθενών με ΧΝΝ τελικού στα-

δίου υπό ΑΚ πήρε μέρος στην παρούσα μελέτη. Oι

ασθενείς υποβάλλονταν σε υποκατάστα ση της νε-

φρικής λειτουργίας με κλασική ΑΚ στις Μονάδες

Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και

του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με συμβατικά

διαλύματα διττανθρακικών και συνθετικά φίλτρα,

με ροή αίματος 300-350 ml/min και ροή διαλύματος

500-800 ml/min με στόχο την επίτευξη Kt/V>1,2.

Όλες οι εξετάσεις που απαιτούνταν από το πρωτό-

κολλο της μελέτης διεξήχθησαν σύμφωνα με τη Δια-

κήρυξη του Ελσίνκι (2000) και οι ασθενείς συμμε-

τείχαν εθελοντικά στη μελέτη, παρέχοντας τη συ-

γκατάθεσή τους μετά από πλήρη ενημέρωση.

Η αρχική αξιολόγηση των ασθενών περιλάμ-

βανε τη λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού, φυσική

εξέταση και standard εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα κριτήρια εισόδου στην παρούσα μελέτη περι-

λάμβαναν: α) ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου

υπό ΑΚ με 3 συνεδρίες τεχνητού νεφρού ανά

εβδο μάδα, β) ασθενείς ενταγμένους στην ΑΚ του-

λάχιστον 3 μήνες πριν από την είσοδο στη μελέτη,

γ) ασθενείς που παρείχαν ενυπόγραφη συγκατά-

θεση για την ένταξή τους στη μελέτη. Κριτήρια

αποκλεισμού σε αυτήν τη μελέτη ήταν: α) συχνά

επεισόδια αιμοδυναμικής αστάθειας κατά την ΑΚ

(συμπτωματικά υποτασικά επεισόδια τουλάχιστον

στο 5% των συνεδριών αιμοκάθαρσης που απαι-

τούν την ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχων ορών

τους τελευταίους 6 μήνες), β) χρόνια κολπική μαρ-

μαρυγή ή άλλη χρόνια αρρυθμία, γ) οξύ έμφραγμα

του μυοκαρδίου, ασταθή στηθάγχη ή αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο τους τελευταίους 3 μήνες

πριν από την ένταξη στη μελέτη, δ) βαριά σταδίου

ΙΙΙ και ΙV καρδιακή ανεπάρκεια με βάση την ταξι-

νόμηση της New York Heart Association (NYHA),

ε) βαριά περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσο,

στ) κακοήθεια ή άλλη νοσηρή κατάσταση που σχε-

τίζεται με πολύ χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, ζ)

προηγούμενη αρτηριοφλεβική αναστόμωση (fis-

tula) στο αντίθετο άνω άκρο από αυτό που χρησιμο-

ποιείται για αγγειακή προσπέλαση ΑΚ.

Πρωτόκολλο της μελέτης

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1 όλοι οι ασθε-

νείς που περιλήφθηκαν στη μελέτη αξιολογήθηκαν

σε 3 συνεχόμενες ημέρες ΑΚ και σε 4 διαδοχικά

χρονικά σημεία ώστε να καλυφθεί το 3ήμερο και

το 2ήμερο μεσοδιαλυτικό διάστημα ως εξής: Ση-

μείο 1:30ʹ μετά την τελευταία συνεδρία ΑΚ της

προηγούμενης εβδομάδος (Παρασκευή ή Σάβ-

βατο)· σημείο 2:30ʹ πριν την πρώτη συνεδρία ΑΚ

της επόμενης εβδομάδος (Δευτέρα ή Τρίτη)· ση-

μείο 3:30ʹ μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας ΑΚ

της εβδομάδας (Δευτέρα ή Τρίτη)· σημείο 4:30ʹ

πριν την έναρξη της ενδιάμεσης συνεδρίας ΑΚ της

εβδομάδας (Τετάρτη ή Πέμπτη). Σε κάθε χρονικό

στιγμιότυπο της μελέτης, οι ασθενείς αρχικά υπο-

βάλλονταν σε μέτρηση του σωματικού βάρους και

του ύψους για τον υπολογισμό του δείκτη μάζας

σώματος (Body Mass Index, BMI) σύμφωνα με τη

σχέση βάρος/(ύψος2). Τα επίπεδα της περιφερικής

ΑΠ στο επίπεδο της βραχιονίου αρτηρίας προσ-

διορίστηκαν στο αντίθετο άκρο από αυτό που χρη-

σιμοποιούνταν για αγγειακή προσπέλαση της αι-

μοκάθαρσης με κλασικό σφυγμομανόμετρο. Ακο-

λούθως, οι ασθενείς υποβάλλονταν σε προσδιο-

ρισμό των κεντρικών αορτικών πιέσεων και των

παραμέτρων της αρτηριακής σκληρίας και του κύ-

ματος ανάκλασης με τη μέθοδο της τονομετρίας

των περιφερικών αρτηριών και τη χρήση της συ-

σκευής Sphygmocor. Καμία μεταβολή στη φαρμα-

κευτική αγωγή και στο ιδανικό βάρος των

ασθενών δεν επιτράπηκε στη διάρκεια της εβδο-

μαδιαίας περιόδου πραγματοποίησης των μετρή-

σεων. Παράλληλα, δόθηκαν αυστηρές συστάσεις

στους ασθενείς ώστε να λαμβάνουν τη φαρμακευ-

τική τους αγωγή τους την ίδια ώρα και με την ίδια

δοσολογία σε όλες τις ημέρες πραγματοποίησης

των μετρήσεων. Το σύνολο των μετρήσεων πραγ-

ματοποιούνταν σε ήσυχο δωμάτιο με σταθερή θερ-

3ήμερο 2ήμερο

Σημείο 1

Σημείο 2 Σημείο 4

Σημείο 3

Ημέρες: Δευτ/Τρ Δευτ/ΤρΤε/Πεμπ Τε/ΠεμπΠαρ/Σαβ Παρ/Σαβ

1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα

: Συνεδρία Αιμοκάθαρσης (ΑΚ)

Σημείο 1: Tέλος της 3ης συνεδρίας ΑΚ της 1ης εβδομάδας (Παρασκευή ή Σάββατο)
Σημείο 2: Έναρξη της 1ης συνεδρίας ΑΚ της 2ης εβδομάδας (Δευτέρα ή  Τρίτη)
Σημείο 3: Τέλος της 1ης συνεδρίας ΑΚ της 2ης εβδομάδας (Δευτέρα ή Τρίτη)
Σημείο 4: Έναρξη της 2ης συνεδρίας ΑΚ της 2ης εβδομάδας (Τετάρτη ή Πέμπτη) 

: Περίοδοι της μελέτης

Εικόνα 1. Σχεδιασμός της μελέτης.
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μοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 22οC). Μετέ-

πειτα, οι ασθενείς υποβάλλονταν στην προγραμμα-

τισμένη συνεδρία τεχνητού νεφρού, κατά τη διάρ-

κεια της οποίας οι ασθενείς αφυδατώνονταν έως το

ιδανικό τους βάρος, όπως αυτό είχε καθοριστεί για

κάθε ασθενή με βάση standard κλινικά κριτήρια.

Μετρήσεις

Περιφερική ΑΠ: Η ΑΠ στο επίπεδο της βρα-

χιονίου αρτηρίας μετρήθηκε με τη χρήση ενός κλα-

σικού σφυγμομανόμετρου στην καθιστική θέση

μετά από ανάπαυση 10ʹ λεπτών. Τρεις μετρήσεις

ΑΠ πραγματοποιήθηκαν στο άνω άκρο που δεν

χρησιμοποιείται για αγγειακή προσπέλαση ΑΚ με

μεσοδιάστημα 1ʹ λεπτού μεταξύ των μετρήσεων. H

φάση V των ήχων Korotkoff καταγράφθηκε για

τον υπολογισμό της διαστολικής ΑΠ (ΔΑΠ)18.

PWV: Η συσκευή Sphygmocor (PWV and BP

analysis system, ArtCor, Sydney, Australia) χρησι-

μοποιήθηκε για την καταγραφή του αρτηριακού

σφυγμικού κύματος και τη μέτρηση της PWV στην

αορτή και τη βραχιόνιο αρτηρία19,20. Oι κυματο-

μορφές καταγράφθηκαν με τη μέθοδο της τονομε-

τρίας στην καρωτίδα, την κερκιδική (από το άκρο

που δεν φέρει fistula) και τη μηριαία αρτηρία. Για

τον υπολογισμό της PWV καταγράφθηκαν τα

σφυγμικά κύματα σε 2 διαδοχικά σημεία: καρω-

τίδα – μηριαία για την PWV στην αορτή και καρω-

τίδα – κερκιδική για την PWV στη βραχιόνιο αρ-

τηρία. O χρόνος διάδοσης του σφυγμικού κύματος

υπολογίσθηκε από το λογισμικό της συσκευής με

τη χρήση των κυμάτων R από ταυτόχρονα κατα-

γραφόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα19,20. Η από-

σταση διάδοσης του σφυγμικού κύματος μετρή-

θηκε στην επιφάνεια του σώματος, ως η απόσταση

από το σημείο καταγραφής της μηριαίας ή της κερ-

κιδικής αρτηρίας έως τη μηνοειδή εντομή του

στέρνου μείων την απόσταση από τη μηνοειδή

εντομή του στέρνου έως το σημείο καταγραφής του

σφυγμικού κύματος στην καρωτίδα αρτηρία, όπως

έχει περιγραφεί προηγούμενα αλλού19,20. Η PWV

υπολογίστηκε ως PWV= D/t, όπου D είναι η από-

σταση διάδοσης του σφυγμικού κύματος μεταξύ

των σημείων καταγραφής. Η PWV καταγράφθηκε

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 καρδιακών

παλμών, ώστε να καλυφθεί ένας πλήρης αναπνευ-

στικός κύκλος. O μέσος όρος 3 έγκυρων μετρή-

σεων χρησιμοποιήθηκε στην στατιστική ανάλυση

της παρούσας μελέτης19,20.

Pulse Wave Analysis: Η κυματομορφή του

σφυγμικού κύματος στην κερκιδική αρτηρία κατα-

γράφθηκε με τη μέθοδο της τονομετρίας, χρησιμο-

ποιώντας τη συσκευή Sphygmocor, όπως αναφέρ-

θηκε παραπάνω6,20. Η αντίστοιχη κυματομορφή

στο επίπεδο της κεντρικής αορτής κατασκευά-

στηκε από το λογισμικό της συσκευής με τη μέθοδο

radial-to-aortic transfer function με την υπόθεση

ότι η μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) παραμένει

σταθερή σε όλο το αρτηριακό δένδρο, όπως έχει

περιγραφεί προηγούμενα αλλού6,20. Για τη βαθμο-

νόμηση των κεντρικών αορτικών πιέσεων χρησι-

μοποιήθηκαν οι πιέσεις που μετρήθηκαν με το

κλασικό σφυγμομανόμετρο στο επίπεδο της βρα-

χιονίου αρτηρίας με την παραδοχή ότι δεν δια-

φέρει η ΣΑΠ και η ΔΑΠ μεταξύ κερκιδικής και

βραχιονίου αρτηρίας6,20. O AIx υπολογίσθηκε ως η

διαφορά του δεύτερου από το πρώτο συστολικό

peak και εκφράστηκε ως (%) ποσοστό της κε-

ντρικής αορτικής ΠΠ6,20. Το λογισμικό της συ-

σκευής Sphygmocor υπολόγισε, επίσης, τον υπεν-

δοκαρδιακό δείκτη βιωσιμότητας (Subendocardial

Viability Index, SEVI) ως μέτρο της σχέσης των

μυοκαρδιακών παροχών έναντι των μυοκαρ-

διακών απαιτήσεων σε οξυγόνο21.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με

το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sci-

ences (SPSS) 17 (SPSS PC Inc, Chicago, Illinois,

ΗΠΑ). Oι συνεχείς μεταβλητές εκφράζονται ως

μέσος όρος ± τυπική απόκλιση (m±SD). Για τις

συγκρίσεις ανάμεσα στην έναρξη και τη λήξη της

του 3ήμερου και του 2ήμερου μεσοδιαλυτικού δια-

στήματος χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t του stu-

dent για συζευγμένα δείγματα, ή η δοκιμασία

signed-ranks του Wilcoxon, με βάση την κανονικό-

τητα της κατανομής για κάθε μεταβλητή. Oι συ-

γκρίσεις των μεταβολών των υπό μελέτη παραμέ-

τρων μεταξύ των μεσοδιαλυτικών διαστημάτων

(3ημέρου έναντι 2ημέρου) πραγματοποιήθηκαν με

τη δοκιμασία t του student για ανεξάρτητα δείγ-

ματα, ή με τη δοκιμασία Mann Whitney, με βάση

την κανονικότητα της κατανομής. O προσδιορισμός

του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών

έγινε με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέ-

τισης (r) του Pearson. Επίπεδο σημαντικότητας

p<0,05, θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντικό.
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ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι

βιοχημικές παράμετροι και οι λοιπές παράμετροι

που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της αιμοκά-

θαρσης των ασθενών που παίρνουν μέρος στη με-

λέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η μέση

ηλικία των ασθενών ήταν 56,5±13,7 χρόνια, 32,8%

αυτών ήταν ενταγμένη σε αιμοκάθαρση για διά-

στημα 1 έτους ή λιγότερο πριν από την έναρξη της

μελέτης και το 34,3% των ασθενών ήταν γυναίκες.

Το βάρος σώματος, οι πιέσεις στο επίπεδο της

βραχιονίου αρτηρίας και στην κεντρική αορτή,

καθώς και οι παράμετροι της αρτηριακής σκλη-

ρίας και του κύματος ανάκλασης δεν διέφεραν ση-

μαντικά στην έναρξη του 3ήμερου και του 2ήμερου

μεσοδιαλυτικού διαστήματος.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, το σωματικό

βάρος αυξήθηκε σημαντικά και στα δύο μεσοδια-

λυτικά διαστήματα, ενώ μεγαλύτερη αύξηση του

σωματικού βάρους παρατηρήθηκε στη διάρκεια

της 3ήμερης περιόδου εκτός αιμοκάθαρσης σε σύ-

γκριση με το τυπικό 2ήμερο μεσοδιαλυτικό διά-

στημα. Η περιφερική ΣΑΠ και ΠΠ στη βραχιόνιο

αρτηρία αυξήθηκαν σημαντικά στο τέλος τόσο τουΠίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που

παίρνουν μέρος στη μελέτη.

Χαρακτηριστικό Τιμή

Ηλικία 46±7

N 70

Ηλικία (χρόνια) 56,5±13,7

Φύλο

Άνδρες 46/70, 65,7%

Γυναίκες 24/70, 34,3%

Ιδανικό βάρος (kg) 69,8±15,6

Ύψος (m) 1,69±0,1

ΔΜΣ (kg/m2) 25,1±3,8

Διάρκεια ένταξης σε ΑΚ (μήνες) 54,3±7,9

≤ 1 χρόνο στην ΑΚ (% των ασθενών) 23, 32,8%

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΑΚ

(% των ασθενών)

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 36/70, 51,4%

Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 34/70, 48,6%

Αγγειακή προσπέλαση (% των ασθενών)

Φίστουλα 54/70, 77,2%

Καθετήρας 16/70, 22,8%

Αίτιο ΧΝΝ τελικού σταδίου

(% των ασθενών)

Διαβήτης 15/70, 21,4%

Υπέρταση 15/70, 21,4%

Σπειραματονεφρίτιδα 20/70, 28,6%

Πολυκυστική νεφρική νόσος 6/70, 8,6%

Άγνωστο 14/51, 20%

Αιμοσφαιρίνη (g/dl) 11,3±1,2

Oυρία ορού (mg/dl) 145,0±35,8

Κρεατινίνη ορού (mg/dl) 9,2±2,7

Oλικά λευκώματα (g/dl) 7,1±0,6

Αλβουμίνη ορού (g/dl) 4,1±0,4

Ασβέστιο ορού (mg/dl) 9,0±0,8

Φωσφόρος ορού (mg/dl) 5,4±1,5

PTH (ng/l) 101,7±15,7

ΜΑΠ 99,8±13,6

Συντομογραφίες: ΔΜΣ= δείκτης μάζας σώματος, ΧΝΝ= χρόνια
νεφρική νόσος, PTH= παραθορμόνη, ΑΚ= αιμοκάθαρση, ΜΑΠ=
μέση αρτηριακή πίεση
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση
(mean±SD).
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Εικόνα 2. Σύγκριση των μεταβολών: α) του αυξητικού δεί-

κτη (AIx), b) του σταθμισμένου για τον καρδιακό

ρυθμό αυξητικού δείκτη (ΑΙx75) και γ) της πίεσης

επαύξησης μεταξύ του 3ήμερου και του 2ήμερου δια-

στήματος εκτός αιμοκάθαρσης.
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3ήμερου όσο και του 2ήμερου διαστήματος εκτός

αιμοκάθαρσης (Πίν. 2). Αντίστοιχα με τις περιφε-

ρικές πιέσεις, παρατηρήθηκε στατιστικά σημα-

ντική αύξηση της ΣΑΠ και ΠΠ και στο επίπεδο της

κεντρικής αορτής στη διάρκεια και των δύο πε-

ριόδων υπό μελέτη (Πίν. 3). Σε αντίθεση, η ΔΑΠ

στη βραχιόνιο αρτηρία και στην κεντρική αορτή

παρέμεινε αμετάβλητη. Oι μεταβολές της ΜΑΠ

δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στο 3ήμερο και

το 2ήμερο μεσοδιαλυτικό διάστημα, ενώ ο καρ-

διακός ρυθμός μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρ-

κεια και των δύο υπό μελέτη διαστημάτων.

Oμοίως, οι μεταβολές της περιφερικής και της κε-

ντρικής αορτικής ΣΑΠ και ΔΑΠ δεν διέφεραν

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των μεσοδιαλυτικών

διαστημάτων (Πίν. 2 και 3).

O AIx, ο σταθμισμένος για τον καρδιακό

ρυθμό ΑΙx και η πίεση επαύξησης εμφάνισαν στα-

τιστικά σημαντικές αυξήσεις μεταξύ της έναρξης

και της λήξης του 3ήμερου και του 2ήμερου μεσο-

διαλυτικού διαστήματος (Πίν. 3). Σε αντίθεση με

το κύμα ανάκλασης, η PWV στην αορτή και τη

βραχιόνιο αρτηρία δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά

μεταξύ έναρξης και λήξης και των δύο διαστη-

μάτων υπό μελέτη. Oι μεταβολές του AIx, του

σταθμισμένου για τον καρδιακό ρυθμό AIx και της

πίεσης επαύξησης ήταν στατιστικά μεγαλύτερες

στη διάρκεια του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστή-

ματος σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταβολές

στο 2ήμερο διάστημα πριν από την ενδιάμεση συ-

Πίνακας 2. Σωματικό βάρος και περιφερικές αιμοδυναμικές παράμετροι στο 3ήμερο και το 2ήμερο διάστημα εκτός αιμο-

κάθαρσης και οι συγκρίσεις των μεταβολών μεταξύ των διαστημάτων.

3ήμερο διάστημα 2ήμερο διάστημα Σύγκριση μεταξύ

των διαστημάτων

Παράμετρος Έναρξη Λήξη P Έναρξη Λήξη P P

Σωματικό βάρος (kg) 70,9±1,6 73,9±1,6 <0,001 71,0±1,6 72,9±1,6 <0,001 <0,001

Βραχιόνιος ΣΑΠ (mmHg) 137,0±2,9 146,8±2,7 <0,001 138,1±3,0 144,5±2,6 <0,01 0,175

Βραχιόνιος ΔΑΠ (mmHg) 77,6±1,8 78,8±1,6 0,448 75,9±1,7 77,5±1,5 0,177 0,745

Βραχιόνιος ΠΠ (mmHg) 59,4±2,4 68,0±2,2 <0,001 62,2±2,5 67,0±2,3 <0,01 0,325

Καρδιακός ρυθμός (bpm) 76,3±1,4 70,5±1,3 <0,001 74,6±1,5 71,3±1,3 <0,01 <0,05

ΜΑΠ (mmHg) 97,4±2,0 101,4±1,8 <0,05 96,6±1,9 99,8±1,7 <0,05 0,195

Συντομογραφίες: ΣΑΠ= συστολική αρτηριακή πίεση, ΔΑΠ= διαστολική αρτηριακή πίεση, ΠΠ= πίεση παλμού, MΑΠ= μέση αρτηριακή
πίεση.
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (mean±SEM).

Πίνακας 3. Κεντρικές αορτικές πιέσεις, παράμετροι του κύματος ανάκλασης και αρτηριακής σκληρίας στο 3ήμερο και στο

2ήμερο διάστημα εκτός αιμοκάθαρσης και συγκρίσεις των μεταβολών μεταξύ των διαστημάτων.

3ήμερο διάστημα 2ήμερο διάστημα Σύγκριση μεταξύ

των διαστημάτων

Παράμετρος Έναρξη Λήξη P Έναρξη Λήξη P P

Κεντρική αορτική ΣΑΠ (mmHg) 122,7±2,8 134,2±22 <0,001 124,1±2,8 131,9±2,4 0,001 0,092

Κεντρική αορτική ΔΑΠ (mmHg) 78,6±1,8 79,4±1,7 0,604 77,0±1,7 78,8±1,6 0,596 0,507

Κεντρική αορτική ΠΠ (mmHg) 44,4±1,9 54,6±2,0 <0,001 47,1±2,1 53,4±2,0 <0,001 <0,05

AIx (%) 20,4±1,6 30.6±1.3 <0,001 20,0±1,6 27,3±1,3 <0.001 <0,001

Σταθμισμένος για τον καρδιακό

ρυθμό AIx (%) 20,2±1,2 28,2±1,1 <0,001 19,6±1,3 25,0±1,0 <0,001 0,001

Πίεση επαύξησης (mmHg) 10,6±1,0 17,3±1,1 <0,001 11,1±1,0 15,5±1,0 <0,001 <0,001

PWV στην αορτή (m/sec) 9,4±0,4 9,6±0,3 0,470 9,6±0,4 9,4±0,3 0,171 0,355

PWV στη βραχιόνιο αρτηρία (m/sec) 7,8±0,2 7,6±0,2 0,329 7,8±0,2 7,5±0,1 0,187 0,319

Διάρκεια εξώθησης (msec) 35,8±0,5 38,7±0,4 <0,001 35,1±0,5 38,2±0,4 <0,001 0,724

SEVI (%) 153,1±3,7 120,1±2,3 <0,001 153,4±3,6 127,2±2,2 <0,001 <0,01

Συντομογραφίες: ΣΑΠ= συστολική αρτηριακή πίεση, ΔΑΠ= διαστολική αρτηριακή πίεση, ΠΠ= πίεση παλμού, AIx= αυξητικός δείκτης,
PWV= ταχύτητα σφυγμικού κύματος, SEVI= υπενδοκαρδιακός δείκτης βιωσιμότητας
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (mean±SEM). 
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νεδρία ΑΚ της εβδομάδας, όπως φαίνεται στον πί-

νακα 3 και στην εικόνα 2. Επίσης, στατιστικά ση-

μαντική αύξηση παρατηρήθηκε στη διάρκεια της

καρδιακής εξώθησης παράλληλα με μία σημαντική

μείωση στα επίπεδα του SEVI και στις δύο μεσο-

διαλυτικές περιόδους υπό μελέτη, ενώ η μείωση

του SEVI ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στη διάρ-

κεια της 3ήμερης περιόδου εκτός ΑΚ.

Σε μια προσπάθεια να βρεθούν παράγοντες

που πιθανόν σχετίζονται με την αύξηση του κύ-

ματος ανάκλασης από την περιφέρεια στο διά-

στημα μεταξύ δύο διαδοχικών συνεδριών ΑΚ

πραγματο ποιή θηκε ανάλυση γραμμικής συσχέ-

τισης. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι οι μετα-

βολές του σταθμισμένου για τον καρδιακό ρυθμό

ΑΙx στη διάρκεια του μεσοδιαλυτικού διαστήματος

συνδέονταν σημαντικά με τις αντίστοιχες μετα-

βολές στην περιφερική ΣΑΠ στο επίπεδο της βρα-

χιονίου αρτηρίας (r=0,400, p<0,001), με την κε-

ντρική αορτική ΣΑΠ (r=0,475 p<0,001) και με την

αύξηση του σωματικού βάρους (r=0,195, p<0,05)

(Εικ. 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη κλι-

νική μελέτη που είχε ως στόχο να αξιολογήσει πι-

θανές οξείες μεταβολές στην ελαστικότητα των με-

γάλων αρτηριών και στο κύμα ανάκλασης κατά τη

διάρκεια των διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών συ-

νεδριών ΑΚ σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και

να εξετάζει πιθανές διαφορές στις μεταβολές

αυτών των παραμέτρων μεταξύ του 3ήμερου και

του 2ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος. Η με-

λέτη αυτή έδειξε ότι το κύμα ανάκλασης από την

περιφέρεια αυξάνεται μεταξύ έναρξης και λήξης
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Εικόνα 3. Ανάλυση γραμμικής συσχέτισης της μεταβολής του σταθμισμένου για τον καρδιακό ρυθμό AIx στο μεσοδια-

λυτικό διάστημα με τις μεταβολές στη: α) βραχιόνιο συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) (r= 0,400, p<0,001), β) κε-

ντρική αορτική ΣΑΠ (r= 0,475, p<0,001), γ) σωματικό βάρος (r= 0,195, p<0,05).
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της μεσοδιαλυτικής περιόδου ανεξάρτητα από την

ελαστικότητα των μεγάλων αρτηριών, καθώς η

PWV στην αορτή και τη βραχιόνιο αρτηρία παρέ-

μειναν αμετάβλητες. Κύριο εύρημα της μελέτης

ήταν ότι το μεγάλο σε διάρκεια (3ήμερο) διάστημα

πριν την πρώτη συνεδρία ΑΚ της εβδομάδας σχε-

τίζεται με περίπου 30% μεγαλύτερη επαύξηση των

παραμέτρων του κύματος ανάκλασης σε σύγκριση

με ένα τυπικό 2ήμερο διάστημα, προκαλώντας μια

οξεία επιβάρυνση της αριστερής κοιλίας λόγω αύ-

ξησης του μεταφορτίου.

Μία προηγούμενη μελέτη αξιολόγησε την επί-

δραση του διαστήματος μεταξύ διαδοχικών συνε-

δριών ΑΚ στη λειτουργικότητα των μεγάλων αρτη-

ριών17. Παρότι η μελέτη αυτή παρείχε αξιόλογα

δεδομένα, τα ευρήματά της πιθανώς περιορίζονται

από την έλλειψη ταυτόχρονου προσδιορισμού της

PWV στην αορτή, η οποία αποτελεί άμεσο δείκτη

αρτηριακής σκληρίας, καθώς και από το ότι μελε-

τήθηκε μόνο ένα 2ήμερο διάστημα εκτός ΑΚ17. Oι

ερευνητές σε αυτήν τη μελέτη κατέγραψαν τον AΙx

πριν και μετά το πέρας της ενδιάμεσης συνεδρίας

ΑΚ της εβδομάδας, καθώς και 24 και 48 ώρες αρ-

γότερα και διαπίστωσαν μια σταδιακή αύξηση των

τιμών του ΑΙx στη διάρκεια της μεσοδιαλυτικής

περιόδου έως τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν

πριν τη συνεδρία ΑΚ17. Στην παρούσα μελέτη,

αξιολογήθηκε ταυτόχρονα η PWV και ο AΙx για

να εκτιμηθεί τόσο η αρτηριακή σκληρία όσο και το

κύμα ανάκλασης και παρατηρήσαμε αύξηση του

AΙx σε συνδυασμό με απουσία μεταβολών στην

αρτηριακή σκληρία και στις δύο περιόδους υπό με-

λέτη. Επιπλέον, η ανάλυση συσχέτισης κατέδειξε

ότι οι μεταβολές του AIx ήταν ανεξάρτητες από

την PWV στην αορτή και τη βραχιόνιο αρτηρία,

γεγονός που καταδεικνύει ότι η μεσοδιαλυτική αύ-

ξηση του AIx δεν μπορεί να αποδοθεί στην

πρόωρη επιστροφή του σφυγμικού κύματος στην

κεντρική αορτή, αλλά σε άλλους παράγοντες που

επηρεάζουν τα σημεία ανάκλασης στην περιφέ-

ρεια στο πλαίσιο της απουσίας μεταβολών στην

αορτική σκληρία στις μεσοδιαλυτικές περιόδους.

Το εύρημα αυτό συμπίπτει με προηγούμενα δεδο-

μένα από μελέτες που εξέτασαν τις οξείες μετα-

βολές της PWV και του AIx κατά τη διάρκεια της

συνεδρίας ΑΚ και οι οποίες έδειξαν ότι η ΑΚ

μειώ νει το κύμα ανάκλασης, αλλά αφήνει ανεπη-

ρέαστη την ελαστικότητα των μεγάλων αρτη-

ριών15,16.

H ανάλυση συσχέτισης στην παρούσα μελέτη

έδειξε ότι θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στις μετα-

βολές του σταθμισμένου για τον καρδιακό ρυθμό

AΙx στο μεσοδιαλυτικό διάστημα και στις αντί-

στοιχες μεταβολές της περιφερικής και της κε-

ντρικής αορτικής ΣΑΠ. Επομένως, οι μεταβολές

της ΑΠ μπορεί να επηρεάζουν το εύρος του κύ-

ματος που ανακλάται στην περιφέρεια στο διά-

στημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριών ΑΚ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς οι μεταβολές της

μέσης ΑΠ δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στο

3ήμερο και το 2ήμερο, η μεγαλύτερη αύξηση του

κύματος ανάκλασης στο τέλος του 3ημέρου υποδη-

λώνει πιθανώς αλλαγή του συντελεστή ανάκλασης

στο επίπεδο των μικρών αγγείων και όχι μεταβολή

των ολικών περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων.

Επιπλέον, οι μεταβολές του σταθμισμένου για τον

καρδιακό ρυθμό AΙx παρουσίασαν σημαντική συ-

σχέτιση με την αύξηση σωματικού βάρους μεταξύ

των συνεδριών ΑΚ, καταδεικνύοντας τον πιθανό

ρόλο της οξείας υπερφόρτωσης ύδατος και ηλε-

κτρολυτών στο κύμα ανάκλασης. Η αύξηση του

σωματικού βάρους μπορεί να επηρεάσει την ανά-

κλαση του σφυγμικού κύματος στην περιφέρεια

μέσω μονοπατιών που σχετίζονται με την ΑΠ,

καθώς κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το σωμα-

τικό βάρος αποτελεί σημαντικό καθοριστή της 44-

ωρης περιπατητικής ΑΠ αιμοκαθαιρόμενων

ασθενών, αλλά και της ΑΠ κατά την έναρξη της

ΑΚ22,23. Παράλληλα με τα παραπάνω, μηχανισμοί

ανεξάρτητοι από τη ΑΠ ενδεχομένως υπεισέρχο-

νται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της μεσοδιαλυ-

τικής αύξησης του σωματικού βάρους και του κύ-

ματος ανάκλασης. Κλινικές μελέτες που χρησιμο-

ποίησαν τεχνικές ανάλυσης βιοηλεκτρικής αντί-

στασης για την εκτίμηση της κατανομής των σωμα-

τικού ύδατος έδειξαν την παρουσία μίας εξαρτώ-

μενης από την ΑΠ συσχέτισης ανάμεσα στο λόγο

εξωκυττάριου/ενδοκυττάριου ύδατος και του AΙx

σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς25.

Ακόμη, πειραματικές μελέτες σε υπερτασικά πο-

ντίκια έχουν δείξει ότι η μεγάλη διαιτητική πρόσ -

ληψη νατρίου αυξάνει τον προκαλούμενο από ΑΠ

τόνο στα αρτηριόλια αντίστασης24. Σε αυτό το

πλαίσιο, η αυξημένη πρόσληψη σωματικού βάρους

μεταξύ των συνεδριών ΑΚ μπορεί να προκαλεί πε-

ριφερική αγγειοσύσπαση, οδηγώντας σε τροπο-

ποίηση των ιδιοτήτων ανάκλασης των μικρών κλά -

δων του αρτηριακού δένδρου24,26,27.
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Το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας με-

λέτης είναι ότι η αύξηση του AΙx και των σχετιζό-

μενων με αυτόν παραμέτρων είναι σημαντικά υψη-

λότερη στο 3ήμερο διάστημα σε σύγκριση με ένα

2ήμερο διάστημα εκτός ΑΚ. Η συμβατικά καθορι-

σμένη υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με

3 συνεδρίες ΑΚ εβδομαδιαίως και η παρουσία

ενός μεγάλου σε διάρκεια διαστήματος εκτός ΑΚ

έχουν από ετών δημιουργήσει προβληματισμό

αναφορικά με τις πιθανές επιδράσεις του 3ήμερου

αυτού μεσοδιαλυτικού διαστήματος9,28. Μια πρό-

σφατη προοπτική μελέτη έκβασης, που περιέλαβε

32065 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με μέση πα-

ρακολούθηση 2,2 έτη, έδειξε ότι οι θάνατοι και οι

εισαγωγές στο νοσοκομείο για καρδιαγγειακά

συμβάματα ήταν στατιστικά σημαντικά περισσό-

τεροι την ημέρα μετά το 3ήμερο μεσοδιαλυτικό

διάστημα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλη ημέρα

της εβδομάδας13. Oι συγγραφείς απέδωσαν το

σχετιζόμενο με το 3ήμερο μεσοδιαλυτικό διά-

στημα κίνδυνο στη μειωμένη ικανότητα των αιμο-

καθαιρόμενων ασθενών να διατηρήσουν την ομοι-

όσταση των υγρών και μεταβολική ισορροπία ανά-

μεσα στις συνεδρίες ΑΚ13. Η παρούσα μελέτη

έδειξε για πρώτη φορά το κύμα ανάκλασης από

την περιφέρεια είναι κατά 30% περίπου υψηλό-

τερο στο τέλος του 3ήμερου διαστήματος και πα-

ρέχει πιθανώς έναν ακόμα παθοφυσιολογικό μη-

χανισμό (μεταξύ πολλών άλλων), που θα μπο-

ρούσε να ερμηνεύσει τις ανεπιθύμητες δυσμενείς

επιδράσεις του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστή-

ματος στην επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ τε-

λικού σταδίου υπό συμβατική ΑΚ. Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης και πα-

ρότι δεν μπορεί να εδραιωθεί σχέση αιτίου-αποτε-

λέσματος, παράγοντες όπως η υπερφόρτωση με

υγρά και η αύξηση της ΑΠ ίσως συμμετέχουν στη

ενίσχυση του κύματος ανάκλασης. Η τελευταία

έχει συσχετιστεί με αυξημένες μέσο- και τέλο- συ-

στολικές πιέσεις στην αορτή, οδηγώντας σε αύ-

ξηση του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας και

των απαιτήσεων του μυοκαρδίου σε οξυγόνο5,29.

Επιπλέον, η πρόωρη άφιξη του ανακλώμενου

σφυγμικού κύματος από την περιφέρεια, κατά τη

διάρκεια της συστολής μειώνει τη κεντρική αορ-

τική ΔΑΠ, προκαλώντας μειωμένη υπενδοκαρ-

διακή ροή αίματος στη διαστολική φάση5,29.

Αν και η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε πολύ

προσεχτικά και περιέλαβε επαναλαμβανόμενες

μετρήσεις τόσο της αρτηριακής σκληρίας όσο και

των παραμέτρων του κύματος ανάκλασης σε 4 δια-

δοχικά χρονικά σημεία, εξακολουθούν να υπάρ-

χουν μεθοδολογικοί περιορισμοί που πρέπει να

αναφερθούν. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε

λίγο πριν ή λίγο μετά τη συνεδρία ΑΚ, όπως και σε

όλες τις προηγούμενες μελέτες που αξιολόγησαν

οξείες μεταβολές της αρτηριακής σκληρίας σε αι-

μοκαθαιρόμενους ασθενείς14,15,16,17. Επίσης, ο κα-

θορισμός της αρτηριακής σκληρίας και των παρα-

μέτρων του κύματος ανάκλασης έγινε με τη χρήση

της έμμεσης μεθόδου της τονομετρίας περιφε-

ρικών αρτηριών, όπως αντίστοιχα συνέβη και σε

όλες τις προηγούμενες σχετικές μελέτες14,15,16,17. Η

αξιοπιστία και η ακρίβεια της μεθόδου δεν έχει

αξιολογηθεί ποτέ σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού

σταδίου, όμως η μέθοδος αυτή είναι ευρέως απο-

δεκτή σε ερευνητικό επίπεδο και στην κλινική

πράξη και έχει φανεί ότι έχει υψηλή επαναληψιμό-

τητα σε πολλούς πληθυσμούς30. Ακόμα, η επί-

δραση του 3ήμερου και του 2ήμερου διαστήματος

στις υπό έρευνα παραμέτρους δεν εκτιμήθηκε με

τυχαιοποίηση, αλλά με συνεχόμενη σειρά. Μολο-

νότι αυτό μπορεί, ενδεχομένως, να έχει εισάγει

σφάλματα από την πλευρά του ερευνητή, πιστεύ-

ουμε ότι ελαχιστοποιεί τις πιθανές επιδράσεις

γνωστών και αγνώστων συγχυτικών μεταβλητών,

που δε θα μπορούσαν να ισορροπηθούν αν ο πλη-

θυσμός της μελέτης είχε τυχαιοποιηθεί σε δυο

ομάδες, κάτι που θα επηρέαζε σημαντικά τα απο-

τελέσματα της έρευνας.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη έδειξε για

πρώτη φορά ότι το κύμα ανάκλασης αυξάνεται

κατά τη διάρκεια του διαστήματος μεταξύ των συνε-

δριών ΑΚ, αλλά απουσία μεταβολής στη σκληρία

της αορτής και των μεγάλων αρτηριών. Η οξεία

υπερφόρτωση ύδατος και οι μεταβολές της ΑΠ εν-

διάμεσα στις συνεδρίες ΑΚ φάνηκε ότι πιθανώς

αποτελούν σημαντικούς καθοριστές των μεταβολών

του κύματος ανάκλασης. Ιδιαίτερη σημασίας είναι

το εύρημα της παρούσας μελέτης ότι οι παραμέτροι

του κύματος ανάκλασης εμφανίζουν σημαντικά

υψηλότερη αύξηση κατά τη διάρκεια του 3ήμερου

διαστήματος πριν την πρώτη συνεδρία ΑΚ της εβδο-

μάδας σε σύγκριση με ένα κλασικό 2ήμερο διά-

στημα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ένα μηχα-

νισμό που πιθανώς εμπλέκεται στον αυξημένο καρ-

διαγγειακό κίνδυνο των αιμοκαθαιρόμενων ασθε -

νών στο τέλος του 3ημέρου. Περαιτέρω έρευνα θα
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απαιτηθεί στο μέλλον προκειμένου να αποσαφηνι-

στούν πλήρως οι ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επι-

δράσεις από τον προγραμματισμό και τη συχνότητα

της θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λει-

τουργίας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου που

υποβάλλονται σε συμβατική ΑΚ.
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Background: Increased arterial stiffness is common
finding and independent predictor of mortality in end-
stage renal disease (ESRD) patients. Long interdialytic
interval was associated with increased risk for cardio -
vascular death in patients receiving conventional hemo -
dialysis. This is the first study to examine effects of long
(3-day) versus short (2-day) interdialytic period on
arterial elasticity in hemodialysis patients.

Methods: Seventy ESRD patients receiving
standard hemodialysis 3 times/week were studied at
start and end of a 3-day and a 2-day interdialytic
interval. At each time-point, applanation tonometry of
peripheral arteries was performed to assess arterial
stiffness and wave reflection parameters. Aortic and
brachial pulse wave velocity (PWV) were recorded as
measures of arterial stiffness and augmentation index
(AIx) as measure of wave reflections.

Results: AIx, heart-rate-adjusted AIx, and aug -
mentation pressure were significantly increased during
both interdialytic intervals, whereas aortic and brachial
PWV remained unchanged. The interdialytic increases
in all three AIx parameters were significantly higher
during the 3-day interval in comparison to the 2-day
interval (P<0.001 for all comparisons). In contrast, no
significant differences in interdialytic changes of aortic
(P=0.355) and brachial (P=0.319) PWV were noted
between the two intervals. Mixed linear model analysis
revealed that central aortic systolic blood pressure and
body weight, but not aortic or brachial PWV were
independent determinants of the change in heart rate-
adjusted AIx throughout the study.

Conclusions: Augmentation index is increased
between hemodialysis sessions, whereas arterial
elasticity is not. This interdialytic increase in central
wave augmentation is more pronounced during the 3-
day interval, suggesting a mechanism possibly involved
in the elevated cardiovascular risk of hemodialysis
patients at this time-point.
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